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คำนำ 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) กำหนดเป้าหมายสำคัญในประเด็นที ่เก ี ่ยวข้องกับ 

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ พร้อมทั้งสร้าง

วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ โดยกำหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและ

ทุกภาคส่วนดำเน ินงานอย่างโปร่งใส เพื ่อเสร ิมสร ้างค ุณธรรมความสุจร ิตความซื ่อส ัตย ์ความโปร่งใส  

และเป็นธรรม รวมทั้ง กำหนดแนวทางการพัฒนาให้เกิดความโปร่งใส 3 ประการ ได้แก่ 1. ปลูกและปลุกจิตสำนึก การ

เป็นพลเมืองดีม ีว ัฒนธรรมสุจร ิตและการปลูกฝังวัฒนธรรมในกลุ่ มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ 

2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที ่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที ่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรม  

ที่ส่อไปในทางทุจริตและ 3. ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเพ่ือจะได้

ทราบผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะช่วยยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ได้เริ ่มดำเนินการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดให้มีการประเมินในรูปแบบ

ออนไลน์ โดยประเมินจากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สำหรับแบบ IIT) 2. ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียภายนอก (สำหรับแบบ EIT) และ 3. การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์สถานศึกษา (สำหรับแบบ OIT) ซึ่งผล

คะแนนครั้งนี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

          โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาในฐานะหน่วยงานที่รับการประเมินและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทุกฝ่าย ในการนำผลการประเมินไป
วางแผนปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติต่อไป 
 

 
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม  

 
 
 
 

 
 



 
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

                                    ปีงบประมาณ 2565 
 
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ได้กำหนดรายละเอียดของการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25635 ซึ่งจะต้องดำเนินการผ่านระบบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โดยจำแนกขั้นตอนการดำเนนิการ
ต่าง ๆ ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ (1) ช่วงเตรียมการประเมิน (2) ช่วงดำเนินการประเมิน และ (3) ช่วงสรุปผลการ
ประเมิน ซึ่งในแต่ละช่วงจะมีข้ันตอนการประเมินและกรอบระยะเวลาดำเนินการพอสังเขป ดังนี้ 
 

ช่วงการประเมิน กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน 

ช่วงเตรียมการประเมิน 

 

24 สิงหาคม 2565 สพท. ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

25 ส.ค. 2565 สถานศึกษา กรอกข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบ และ

นำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และ        

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  

ส.ค. 2565 สถานศึกษาปรับปรุงเว็บไซต์ของสถานศึกษา                

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส             

ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

ช่วงการดำเนินการประเมิน 

 

 

▪ ตอบแบบ IIT , EIT 

▪ ตอบแบบ OIT 

24-27 ส.ค. 2565 สพท. ส่ง Link การตอบแบบวัดการรับรู้              

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ให้ สถานศึกษา 

24-27 ส.ค. 2565 สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการ

ตอบแบบวัดการรับรู้ (IIT) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

เข้ามาตอบ  

   28-31 ส.ค. 2565 สพท. ส่ง Link การตอบแบบวัดการรับรู้                   

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้ สถานศึกษา 



ช่วงการประเมิน กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน 

 28-31 ส.ค. 2565 สถานศึกษา.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการ

ตอบแบบวัดการรับรู้ (EIT) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอกเข้ามาตอบ 

1 – 10 ก.ย. 2565 สถานศึกษา ตอบแบบสำรวจ OIT ส่ง สพท. 

ช่วงสรุปผลการประเมิน 

 

▪ ตรวจให้คะแนน               

   และข้อเสนอแนะ 

▪ ประมวลผลการประเมิน 

▪ ประกาศผลคะแนน 

 

11- 13  ก.ย. 2565 ตรวจและให้คะแนนแบบ OIT ประมวลผลให้คะแนน

วิเคราะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะ 

16- 18  ก.ย. 2565 จัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ก.ย. 2565 สอบทาน กลั่นกรองและนำเสนอผลการประเมินต่อ

ผู้บริหารระดับสูงของ สพท. 

ก.ย. 2565 ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน ITA 

Online  
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วิธีการประเมิน 

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมิน 

 
 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาวิธีการประเมินให้เกิดการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจาก
ผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้
สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency International) นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทาง
วิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นๆ              
ที่เก่ียวข้อง ทำให้การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเก่ียวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต 
ทั ้งที ่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี ่ยวข้อง กับการทุจริต                
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจำแนกตัวชี้วัด
ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อำนาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการดำเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 
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รายละเอียดการประเมิน ITA แต่ละตัวชี้วัด 
 

ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวนข้อ
คำถาม 

1.การปฏิบัติหน้าที่ IIT 1. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ 
ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
   ▪ เป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด 
   ▪ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
2. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ 
ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่าง
เท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 
3. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 
   ▪ มุ่งผลสำเร็จของงาน 
   ▪ ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 
   ▪ พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 
4. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการเรียกรับสิ่ง
ดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน  
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 
   ▪ เงิน 
   ▪ ทรัพย์สิน 
   ▪ ประโยชน์อื่นๆ ที่คำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา 
การรับความบันเทิง เป็นต้น 
5. นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันใน
โอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว 
บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการรับสิ ่งดังต่อไปนี้ 
หรือไม ่
   ▪ เงิน 
   ▪ ทรัพย์สิน 
   ▪ ประโยชน์อื่นๆ ที่คำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา 
การรับความบันเทิง เป็นต้น 

6 ข้อ 
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
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คำถาม 

6 บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
และคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ 
   ▪ เงิน 
   ▪ ทรัพย์สิน 
   ▪ ประโยชน์อื่นๆ ที่คำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา 
การรับความบันเทิง เป็นต้น 

2.การใช้งบประมาณ IIT 7. ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของ
สถานศึกษาของท่าน มากน้อยเพียงใด 
8. สถานศึกษาของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึง
ประเดน็ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
   ▪ คุ้มค่า 
   ▪ ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
9. สถานศึกษาของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
10. บุคลากรในสถานศึกษาของทา่น มีการเบิกจ่ายเงิน 
ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 
11. สถานศึกษาของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ 
และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
   ▪ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
   ▪ เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
12. สถานศึกษาของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
   ▪ สอบถาม 
   ▪ ทักท้วง 
   ▪ ร้องเรียน 

6 ข้อ 
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวนข้อ
คำถาม 

3. การใช้อำนาจ IIT 13. ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา             
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 
14. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
15. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา  
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 
16. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัว 
ของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 
17. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ 
ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 
18. การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาของท่าน 
มีลักษณะดังต่อไปนี้  มากน้อยเพียงใด 
   ▪ ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ 
   ▪ มีการซื้อขายตำแหน่ง 
   ▪ เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

6 ข้อ 

4. การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ 

IIT 19. บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของ
ราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
มากน้อยเพียงใด 
20. ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไป
ใช้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของท่าน มีความสะดวก มากน้อย
เพียงใด 
21. ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน 
บุคลากรในสถานศึกษาของท่าน มีการขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จาก
สถานศึกษาของท่าน มากน้อยเพียงใด 
23. ท่านรู้แนวปฏิบัติของสถานศึกษาของท่าน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

6 ข้อ 
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จำนวนข้อ
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24. สถานศึกษาของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัวกลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

5. การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

IIT 25. ผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษาของท่าน 
ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 
26. สถานศึกษาของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
▪ ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตใน
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
▪ จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสถานศึกษา 
27. ปัญหาการทุจริตในสถานศึกษาของท่าน ได้รับ 
การแก้ไข มากน้อยเพียงใด 
28. สถานศึกษาของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้  
ต่อการทุจริตในสถานศึกษา มากน้อยเพียงใด 
▪ เฝ้าระวังการทุจริต 
▪ ตรวจสอบการทุจริต 
▪ ลงโทษทางวินัย  เมื่อมีการทุจริต 
29. สถานศึกษาของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบ 
ของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 
ในสถานศึกษา มากน้อยเพียงใด 
30. หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น 
ในสถานศึกษาของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 
▪ สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก 
▪ สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 
▪ มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา 
▪ มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

6 ข้อ 

6. คุณภาพการ
ดำเนินงาน 

EIT 1. บุคลากรในสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
▪ เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 
▪ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

5 ข้อ 
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2. บุคลากรในสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อย
เพียงใด 
3. บุคลากรในสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 
4. ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกบุคลากรใน
สถานศึกษาท่ีท่านติดต่อ ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ 
เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ 
หรือไม่ 
   ▪ เงิน 
   ▪ ทรัพย์สิน 
   ▪ ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลด
ราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น 
5. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย
เพียงใด 

7. ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

EIT 6. การเผยแพร่ข้อมูลของสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ  
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
▪ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
▪ มีช่องทางหลากหลาย 
7. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 
8. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 
9. สถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมี
ข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มาก
น้อยเพียงใด 
10. สถานศึกษาท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน
การทุจริตของบุคลากรในสถานศึกษา หรือไม่ 

5 ข้อ 
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8. การปรับปรุง
ระบบการทำงาน 

EIT 11. บุคลากรในสถานศึกษาที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน มากน้อย
เพียงใด 
12. สถานศึกษาท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน มากน้อย
เพียงใด 
13. สถานศึกษาท่ีท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
หรือไม่ 
14. สถานศึกษาท่ีท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม ในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของสถานศึกษา
ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 
15. สถานศึกษาท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 

5 ข้อ 

9. การเปิดเผย
ข้อมูล 
   9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

เว็บไซต์
สถานศึกษา 

1. โครงสร้าง 
       - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วน
งานภายใน เช่น งาน 4 ฝ่าย ภาระงานและองค์คณะบุคคล  
2. ข้อมูลผู้บริหาร 
     - แสดงรายนามของผู้บริหารของสถานศึกษา 
ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการ
ติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าสถานศึกษา และผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการบริหารของสถานศึกษา 
3. อำนาจหน้าที่ 
     แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่
กฎหมายกำหนด 
4. แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา 
    แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ
มากกว่า 1 ปี ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น 
ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น และเป็น
แผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565 

33 ข้อมูล 
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5. ข้อมูลการติดต่อ 
       แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี ้ 1) ที ่อยู ่ 2) หมายเลข
โทรศัพท์ 3) หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี) 4) ที ่อยู ่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) 5) แผนที่ตั้งของหน่วยงาน 
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
     แสดงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น    
 - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 - พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 - พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
 - พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
 - พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
 - พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
 - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการ
และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่
เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออก
ตาม มาตรา35 พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ)  
 - กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ ค ุณสมบ ัติ  
หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2546 เป็นต้น 
7. ข่าวประชาสัมพันธ์ 
      แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ตามอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา โดยจะต้อง
เป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. Q & A 
     แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล
ต่าง ๆ ได้ และสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้
สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น 

http://www.moe.go.th/moe/nipa/ed_law/p.r.g.edu3.pdf
http://kormor.obec.go.th/act/act009.pdf
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Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น และสามารถ
เชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
สถานศึกษา 
9. Social Network 
      แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา เช่น 
Facebook หรือ Line หรือ Twitter หรือ Instagram เป็น
ต้น  และสามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของสถานศึกษา 
 
 

9.2 การบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. แผนดำเนินงานประจำปี 
        แสดงแผนการดำเนินภารกจิของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ป ีมี
ข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่
ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ เปน็ต้น และเปน็แผนที่มีระยะเวลาบังคับ
ใช้ในปี พ.ศ. 2565 
11. รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 
6 เดือน 
       แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนนิงานประจำปี 
มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ 
ดำเนินงาน เปน็ต้น และเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของป ีพ.ศ. 
2565 
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
       แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีมีข้อมูล
รายละเอียดสรุปผลการดำเนนิงาน เช่น ผลการดำเนนิการ 
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใชจ้่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น และ เปน็รายงาน
ผลการดำเนินงานของปี พ.ศ. 2564 
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
       แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย ของ
สถานศึกษาท่ีบุคลากรในสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
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เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับบุคลากรในสถาน 
ศึกษา กำหนดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 
14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
       แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อกับ สถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือ
ติดต่อกับสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติสำหรับการให้บริการ ประเภท
งานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการ
ให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบ
ในการให้บริการ เป็นต้น 
 15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
       แสดงข ้อม ูลสถ ิต ิการให ้บร ิการตามภารก ิจของ
สถานศึกษา และเป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 
2565 
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
       แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจ
หน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา และเป็นรายงานผลของปี 
พ.ศ. 2565 
17. E–Service 
       แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการ
ตามอำนาจหน้าที ่ภารกิจของสถานศึกษาผ่านช ่องทาง
ออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ และ
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของสถานศึกษา 

9.3 การบริหารเงิน
งบประมาณ 
 

 
 
 

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
       แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มี
ระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณ
ตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการ
ใช้จ ่าย เป็นต้น และเป็นแผนที ่ม ีระยะเวลาบังคับใช้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  
รอบ 6 เดือน 
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       แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า 
เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ เป็นต้น และเป็น
ข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
       แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น และเป็นรายงานผลของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
       แสดงแผนการจัดซื ้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ตามที่สถานศึกษา จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเป็น
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ 
       แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัด
จ้าง เป็นต้น และ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
       แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ 
สขร.1) มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่
ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น จำแนกข้อมูล
เป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ใดให้
ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) และเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
       แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.
1) มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัด
จ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น และเป็นรายงาน
ผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

9.4 การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
 

 25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
     แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมาย
หรือวัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุด
หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนาม
ของสถานศึกษา และเป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา
ในปี พ.ศ. 2565 
26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร 
การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน 
การส ่งเสร ิมจร ิยธรรมและร ักษาว ิน ัยของบ ุคลากรใน 
สถานศึกษา เป็นต้น เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไป
ตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตามข้อ 25 และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
       แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ดังนี้  
 o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
 o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
 o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  
 o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  
 o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวนข้อ
คำถาม 

และเป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ในปี พ.ศ. 
2565 
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
       แสดงผลการบร ิหารและพ ัฒนาทร ัพยากรบ ุคคล 
มีข ้อม ูลรายละเอ ียดของการดำเน ินการ เช ่น ผลการ
ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการ
วิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น และ
เป็นรายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2564 

9.5 การส่งเสริม
ความโปร่งใส 
 

 29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
    แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่
เกี ่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรใน
สถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น 
รายละเอียดวิธ ีการที ่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเร ียน 
รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน 
ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา ดำเนินการ เป็นต้น 
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 
     แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี ่ยวกับการทุจร ิตและประพฤติมิชอบของบุคลากรใน
สถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ และสามารถเข้าถึงหรือ
เช ื ่อมโยงไปยังช ่องทางข้างต้นได้จากเว ็บไซต์หล ักของ
สถานศึกษา 
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบประจำปี 
     แสดงข้อมูลสถิติเรื ่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ   
มิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา มีข้อมูลความก้าวหน้าการ
จัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องท่ีดำเนินการแล้ว
เสร็จ เรื ่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นต้น (กรณีไม่มีเรื ่อง
ร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)และเป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 
2563 

 



14 
 

 

ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวนข้อ
คำถาม 

- การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม 

 32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
     แสดงช่องทางที ่บ ุคคลภายนอกสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ
สถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์ สามารถเข้าถึงหรือ
เช ื ่อมโยงไปยังช ่องทางข้างต้นได้จากเว ็บไซต์หล ักของ
สถานศึกษา 
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
      แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด
โอกาสให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็น
ต้น และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 

 

10. การป้องกันการ
ทุจริต 
   10.1 การ
ดำเนินการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
     แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ
บริหาร สถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคน
ปัจจุบันของสถานศึกษา 
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
    แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม
ของผู ้บร ิหารสูงสุดคนปัจจุบ ัน เป็นการดำเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง 
พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
     แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น 
เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการและ
การดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น และ
เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 

10 ข้อมูล 
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จำนวนข้อ
คำถาม 

 
 

37. การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
     แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
ความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของสถานศึกษา เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้อง
กับมาตรการหรือการดำเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามข้อ 36 และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
     แสดงการดำเน ินการหร ือก ิจกรรมท ี ่แสดงถ ึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในสถานศึกษามี
ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่าง
ชัดเจน และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  
     แสดงแผนปฏิบัติการที ่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการ
ท ุจร ิตหร ือพ ัฒนาด ้านค ุณธรรมและความโปร ่งใสของ
สถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น และเป็น
แผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565 
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน 
     แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น และเป็น
ข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปี พ.ศ. 2565 
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการ
ดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็น
ต้น ใช้รายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2564 
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล 
จำนวนข้อ
คำถาม 

10.2 มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
     แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่
เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที ่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นที ่จะต้องพัฒนาให้ด ีข ึ ้น แนวทางการนำผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา เป็นต้น มีมาตรการ
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
สถานศึกษาให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี
รายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู ้ที่
เกี่ยวข้องการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนด
แนวทางการกำกับ ติดตาม ให้นำไปสู ่การปฏิบัติและการ
รายงานผล เป็นต้น 
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
     แสดงผลการดำเน ินการตามมาตรการเพื ่อส่ ง เสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา มีข ้อมูล
รายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในสถานศึกษาในข้อ 42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม และเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ระเบียบวิธีการประเมิน 

 

             การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้
ให้ง่ายต่อการใช้งานทั้งในส่วนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในฐานะหน่วยที่ต้องนำเครื่องมือการประเมิน ITA 
Online ไปใช้ และสถานศึกษาในฐานะหน่วยที่ต้องรับการประเมิน ITA Online จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการนำเข้าข้อมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผู้ที่
เกี่ยวข้อง สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้การดำเนินการประเมินสามารถทำได้
อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อการนำข้อมูลไปสู่การปรับปรุงสถานศึกษาที่รับการประเมิน และการวางแผนในการ
ป้องกันการทุจริตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            สำหรับระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดการประเมิน 

 ตัวชี้วัดการประเมิน จำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อำนาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการดำเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 
 2) แบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสารและการปรับปรุงระบบการทำงาน 
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 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
 

กลุ่มประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สำหรับแบบ IIT) 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง  บุคลากรในสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที ่ทำงานให้กับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลา  
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจำนวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online 2020 
 การกำหนดขนาดตัวอย่างขั ้นต่ำ เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 25 
ตัวอย่าง กรณีสถานศึกษามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จำนวนน้อยกว่า 25 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายในทั้งหมด 
 การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตนเอง 
 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สำหรับแบบ EIT) 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้าง ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของสถานศึกษา  นับตั้งแต่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นมา 
 การกำหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ำ เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประกอบด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษา (ไม่รวมผู้บริหารสถานศึกษาและครู) ตัวแทนผู้ปกครองอย่างน้อย ร้อยละ 10 ของจำนวน
นักเรียนทั้งหมด ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้าง ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 20 ตัวอย่าง  
 การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง 
 3) เว็บไซต์สถานศึกษา (สำหรับแบบ OIT) 
 เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด และไม่มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
โดยผู้ดูแลระบบของสถานศึกษามีหน้าที่ในการตอบแบบสำรวจ หน่วยงานละ 1 ชุด 
 การตอบแบบสำรวจ OIT ในแต่ละข้อคำถาม ให้ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาระบุ URL ของ
หน้าใดหน้าหนึ ่งบนเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา ซึ ่งเชื ่อมโยงไปสู ่แหล่งที ่อยู ่ของการเปิดเผยข้อมูล 
โดยสถานศึกษาสามารถระบุ URL ได้มากกว่า 1 URLในแต่ละข้อ 

กรณีที่สถานศึกษามีข้อจำกัดหรือเหตุผลความจำเป็น ทำให้เผยแพร่ข้อมูลได้ ไม่ตรงตาม
รายละเอ ียดท ี ่กำหนดหร ือไม ่สามารถเผยแพร ่ข ้อม ูลตามรายละเอ ียดท ี ่กำหนดตามแบบสำรวจ OIT ได้  
ให้หน่วยงานอธิบายเหตุผลความจำเป็นประกอบโดยละเอียด 
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คะแนนและระดับผลการประเมิน 

 ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผล 
การประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน ์
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการประเมิน 
  1  ผู้รับการประเมินแบบสำรวจความคิดเห็น Internal Integrity and Transparency 

Assessment Online (IIT Online) จำนวน 19 คน 
  2  ผู้รับการประเมินแบบสำรวจความคิดเห็น External Integrity and Transparency 

Assessment Online (EIT Online) จำนวน 43 คน 
  3  สถานศึกษาท่ีดำเนินการตอบคำถามแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
                (Open data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตามกำนดที่ สพม.บึงกาฬกำหนด 
  
ผลการประเมิน 

 
           1  ผู้รับการประเมินแบบสำรวจความคิดเห็น Internal Integrity and Transparency 

Assessment Online (IIT Online) จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
  2  ผู้รับการประเมินแบบสำรวจความคิดเห็น External Integrity and Transparency 

Assessment Online (EIT Online) จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 31.39 
  3  สถานศึกษาท่ีดำเนินการตอบคำถามแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
                (Open data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตามกำนดที่ สพม.บึงกาฬกำ
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  คำสั่งโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 

ที ่084 /2565 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ โรงเรียนเพื่อประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการปฏิบัติงาน(ประเมิน ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 
------------------------------------------ 

             ด้วยโรงเรียนท่าดอกคำได้ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต จัดทำการเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์ โรงเรียนเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน(ประเมิน ITA) ประจำปี
งบประมาณ 2565 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแยกประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง การไม่ยอมรับและการไม่ทน
ต่อการทุจริต ดังนั้นเพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะทำงาน ดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ดูแล ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ   
ร่วมแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคอันอาจเกิดข้ึนในขณะดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย 

1.1 นายวิศรุต สมบัติบุญสวน     ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานคณะกรรมการ 
1.2 นางวิสุตา เนาวด ี   รองผู้อำนวยการ        รองประธานคณะกรรมการ 
1.3 นางสมรักษ์  ศรีนาค   ครชูำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
1.4 นางสาวอริศสา แสงพรมชารี     ครชูำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
1.5 นายพนมศักดิ์ เหมะธุลิน  คร ู         กรรมการ 
1.6 นางสาวภัทรภร  ปรีสงค์  ครู                        กรรมการและเลขานุการ 
1.7 นายปรัชญา   พันพรม  คร ู                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2. คณะกรรมการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน มีหน้าที่ในการจัดทำข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน ประกอบด้วย  

2.1 นางวิสุตา เนาวด ี   รองผู้อำนวยการ       ประธานคณะกรรมการ 
2.2 นางสาวอริศสา แสงพรมชารี     ครชูำนาญการพิเศษ   รองประธานคณะกรรมการ 
2.3 นางสาวกนิษฐารัช บุญธรรม  ครู ผู้ช่วย                กรรมการ 
2.4 นางสาวภคินันทน์  สอนเครือ  ครู ผู้ช่วย       กรรมการ 
2.5 นายวีระพงศ์  คำชนะ  พนักงานราชการ       กรรมการ 
2.6 นายพนมศักดิ์  เหมะธุลิน                ครู         กรรมการและเลขานุการ 
2.7 นางชณิฏตา เดิมทำรัมย์  พนักงานราชการ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

3. คณะกรรมการการจัดทำการบริหารงาน มีหน้าที่ ในการจัดดำเนินงานวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
เกิดความเรียบร้อยในขณะดำเนินงาน  ประกอบด้วย 

3.1 นางวิสุตา เนาวดี             รองผู้อำนวยการ        ประธานคณะกรรมการ 
3.2 นางสมรักษ์  ศรีนาค   ครชูำนาญการพิเศษ    รองประธานคณะกรรมการ 
3.3 นางสาวอริศสา แสงพรมชารี     ครชูำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
3.4 นายพนมศักดิ์  เหมะธุลิน  คร ู         กรรมการ 
3.5 นางสาวภัทรภร ปรีสงค์  ครู          กรรมการและเลขานุการ 
3.6 นายกิตติพงศ์ พวงศรี            ครูผู้ชว่ย             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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4. คณะกรรมการจัดทำการบริหารเงินงบประมาณ ประกอบด้วย 
4.1 นางสาวภัทรภร ปรีสงค์           ครู          ประธานคณะกรรมการ 
4.2 นายธนวัฒน ์เคนนันท์                    ครู                 กรรมการ 
4.3 นางสาวภูษณิศา กิตติกุลเจษฎา ครู ผู้ช่วย        กรรมการและเลขานุการ 

๕. คณะกรรมการจัดทำการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 
          5.1 นางวิสุตา เนาวดี   รองผู้อำนวยการ       ประธานคณะกรรมการ 

5.2 นางสมรักษ์ ศรีนาค      ครชูำนาญการพิเศษ   รองประธานคณะกรรมการ 
5.5 นางสาวนิลยา สงวนนาม                 ครู ผูช้่วย        กรรมการและเลขานุการ 
5.6 นางสุกัญญา แสนทวีสุข            ธุรการ               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

6. คณะกรรมการจัดทำการส่งเสริมความโปร่งใส  ประกอบด้วย 
6.1 นางวิสุตา เนาวด ี   รองผู้อำนวยการ        ประธานคณะกรรมการ 
6.2 นางสาวอริศสา แสงพรมชารี     ครชูำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
6.3 นายพนมศักดิ์ เหมะธุลิน  คร ู           กรรมการ 
6.4 นายศราวุธ ปุณริบูรณ์                    คร ู         กรรมการ 
6.5 นางสาวภัทรภร  ปรีสงค์  ครู                         กรรมการและเลขานุการ 

7. คณะกรรมการรวบรวมและนำเสนอข้อมูล ประกอบด้วย 
7.1 นางสาวภัทรภร ปรีสงค์  คร ู         ประธานคณะกรรมการ 
7.2 นายพนมศักดิ์ เหมะธุลิน           คร ู         รองประธานคณะกรรมการ 
7.3 นางสาวภคินันท์น สอนเครือ            ครู ผู้ช่วย        กรรมการ 

          7.4 นางสาวกณิษฐารัช บุญธรรม            ครู ผู้ชว่ย        กรรมการ 
7.5 นายปรัชญา พันพรม            คร ู         กรรมการและเลขานุการ 
7.6 นางชณิฏตา เดิมทำรัมย์           พนักงานราชการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการสืบไป 
 

          สั่ง ณ วันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2565   
 
 

 

 
     (นายวิศรุต สมบัติบุญสวน) 

  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 
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ประกาศโรงเรียนโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 
  เรื่อง  เจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 

------------------------ 

 ข้าพเจ้า  นายวิศรุต สมบัติบุญสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม ในฐานะผู้บริหาร
สูงสุดของโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้  จะประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต  หรือใช้ตำแหน่งหนา้ที่ 
หาประโยชน์โดยมิชอบ และนำค่านิยมของโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม มาใช้เป็นหลักในการ
ปฏิบัติงาน อันได้แก่ “สัมฤทธิ์ผลของงาน พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน โปร่งใส เป็นธรรม” ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถบนพื้นฐานการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร
อย่างยั่งยืน  
 ข้าพเจ้าขอถวายสัจวาจาว่า  จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท และศาสตร์                 
ของพระราชาผู้ทรงธรรม จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียร            
อันบริสุทธิ ์ สืบสานพระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง ยั ่งยืนของ โรงเรียน           
ท่าดอกคำวิทยาคม และสังคมไทยสืบไป  
 

 
 
 
 

 ( นายวิศรุต สมบัติบุญสวน )  
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 
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ตัวอย่างการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕6๕ (รอบ 6 เดือน) 
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕6๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 

มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน 

 

การจัดการพัสดุในหน่วยงาน กรณีพัสดุของหน่วยงานสูญ
หาย 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 

 

- การไม่ลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

- การจำหน่ายพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

ผู้บังคับบัญชาสอบทานและกำชัดควบคุมเจ้าหน้าที่ให้
ปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด 

ระดับความเสี่ยง ต่ำ 

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน -จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินของราชการ และทะเบียนการ
ตรวจสอบพัสดุ 

- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ เพื่อดูแลรักษาสถานที่
และทรัพย์สินราชการ 

- เวรรักษาการณ์ดำเนินการดูแล ตรวจสอบทรัพย์สินของ
ราชการอย่างเคร่งครัดเป็นประจำทุกวัน ก่อนส่งมอบและ
รับเวร 

ตัวช้ีวัด จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

ผลการดำเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน นางสาวภัทรภร ปรีสงค์ 

วัน เดือน ปี รายงาน 30 มีนาคม 2565 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 

มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน 

 

ความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัด 

จ้าง 

มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 

 

ผู้บังคับบัญชากำชับเจ้าหน้าที่ต้องใสใจและให้ความสำคัญ 

ความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะโดยปฏิบัติ
ตาม 

กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด 

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

การประกาศแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ 

หลักของเทศบาลขาดความต่อเนื่อง และครบถ้วน 

ระดับความเสี่ยง ต่ำ 

สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง 

รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน - สั่งการและขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ 

ปฏิบัติงานอย่างใส่ใจและให้ความสำคัญในการเผยแพร่
ข้อมูล 

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของภาครัฐ สู่สาธารณะชนซึ่งส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร 

- จัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติ พนักงานเทศบาล ด้าน
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ 

ตัวช้ีวัด จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

ผลการดำเนินงาน ไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ผู้รายงาน นางสาวภัทรภร ปรีสงค์ 

วัน เดือน ปี รายงาน 30 มีนาคม 2565 
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