
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

คำนำ 

ด้วยโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ ่งผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่า มีตัวชี ้วัดที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และตัวชี้วัดที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น พร้อมแนวทางการนำผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งการวิเคราะห์ผลการดำเนินการดังกล่าว ได้ดำเนินการในรูปแบบ
คณะกรรมการ โดยการดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในหน่วยงานตนเอง และนำผลการประเมินไปพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตได้อีกทางหนึ่งดังนั้น โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก จึงได้ดำเนินการจัดโครงการ ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานมีการดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ และส่วนรวมเป็นสำคัญ ลดโอกาสที่จะเกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังส่งผลให้บุคลากรในสังกัดตื ่นตัว มี
จิตสำนึก และค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบทุกรูปแบบ และบุคลากรที่ได้รับการยกย่องชมเชยรู้สึกภาคภูมิใจ และมีขวัญและกำลังในการ
ปฏิบัติราชการเพ่ิมมากขึ้น และได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินการดังกล่าวให้สูงขึ้นต่อไป 

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
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บทนำ 

ความเป็นมา  
  แผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ20 ปี(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ประเด็นที ่ 21 การต่อต ้าน                 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดทำขึ ้นภายใต้ความจำเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริต              
ของประเทศ ช่วงที ่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แก้ไขปัญหา                       
การทุจริต ของประเทศโดยได้ร่วมกันสร้างเครื ่องมือ กลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงาน                 
ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ ่งการดำเนินงานดังกล่าว                   
ทำให้ทุกภาคส่วนในสังคม เกิดความตื่นตัว และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต               
ตามบทบาทและภาระหน้าที่ ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหา
ความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริต ซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหาการขาด
จิตสำนึกในการแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จำเป็นต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือการรวมตัวกันเพื่อร่วมกระทำการทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการ
ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ งบประมาณมาก ทำให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการ
สูญเสียงบประมาณแผ่นดิน ไปกับการทุจริตที่อาจมีความยาก และซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทำ
หน้าที่ในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การกำหนดแนวทาง ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
  การจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ยึด
แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีเป็นกรอบในการจัดทำ โดยแผนแม่บทฯ มี2 แนวทาง การพัฒนา
หลัก ดังนี้(1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด
ในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสำนึกในความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างพลัง
ร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคต และการปรับ “ระบบ” โดยการสร้าง
นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุก
ขั้นตอนการดำเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม  ของภาคประชาชนในการ
ตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนำไปสู่  การลดจำนวนคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ (2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้น การเสริมสร้างประสิทธิภาพของ
กระบวนการ และกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดำเนินคดี
ทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุง  มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริม และ
สนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผล และมีประสิทธิภาพ  
  สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้ศึกษารายละเอียดแนวทาง 
การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการประเมินอย่างเป็นระบบ 
ลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพ่ิมประสิทธิภาพของการป้องกัน 
การทุจริตเชิงรุก รวมถึงให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ 
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ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้สังเคราะห์ผลการวิจัย
เรื ่องแนวทางการปรับปรุง และแนวการพัฒนาเครื ่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื ่อนำไปสู ่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู ้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งจัดทำโดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และได้ศึกษาข้อมูลทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และพัฒนาเครื่องมือการประเมินด้านความ
โปร่งใส คุณธรรม จรยิธรรม และการทุจริต ทั้งเครื่องมือของประเทศไทย และเครื่องมือในระดับสากลเพ่ิมเติม 
เพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้สามารถเกิดการป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
การบูรณาการเครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรม และความโปร่งใสจากหน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้ อง ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันลดความซ้ำซ้อนของการดำเนินการ และมุ่งเน้นการร่วมดำเนินการขับเคลื่อนด้านธรรมาภิบาล
ในภาพรวมของประเทศ  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้พัฒนา
นวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบ
ออนไลน์โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวก ในการจัดเก็บ
ข้อมูลรวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time-system) 
และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับ
การประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  
  ดังนั้นโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จึงดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์ตามรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA 
Online ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
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แนวทางการประเมิน ITA Online 
 
   เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ยังคงใช้กรอบ
แนวทางการประเมินเช่นเดียวกับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพ่ือให้สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน ได้ทราบผล
การประเมินตลอดจนข้อเสนอแนะที่จะนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
อย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในสถานศึกษา (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาได้มีโอกาสสะท้อนและแสดง                   
ความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 5 
ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อสถานศึกษา (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อสถานศึกษาได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความ
คิดเห็นต่อการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 

ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา ที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์
หลักของสถานศึกษา โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมินเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะ
ตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนดแบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
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  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
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ตัวช้ีวัดการประเมิน ITA Online 
  เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
ออนไลน์จำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

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

รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด IIT 
  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 1 – ตัวชี้วัดที่ 5 ประกอบด้วย 
  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน                
มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือ ดำเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้อง
เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่ว ไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวรวมไปถึงการ
ปฏิบัติงานอย่างมุ่งม่ัน เต็มความสามารถ และความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งล้วนถือเป็น
ลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนๆของบุคลากรในหน่วยงานทั้งในกรณีแลก
กับการปฏิบัติหน้าที่และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือแม้แต่
กรณีการให้เงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอกซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิด 
การรับสินบนได้ในอนาคต 
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  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากร ภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการ          
ต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน งบประมาณนับตั้งแต่การจัดทำ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำ ปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงิน
ของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลาค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วยนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากร
ภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
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  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน หน่วยงานต่อการใช้อำนาจของ
ผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน                    
การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติรวมไปถึง
การใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ 
ยังประเมินเกีย่วกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่ง 
หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
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  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากร ภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรพัย์สินของราชการ ทั้งการยืม          
โดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการ           
ในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพ่ือเผยแพร ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติรวมไปถึงหน่วยงาน
จะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
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  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหา
การทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้าน                   
การทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด            
การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา       
การทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่น
ให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมี
กระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจรติ ภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 
จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 
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รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด EIT 
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  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่6–ตัวชี้วัดที่ 8 ประกอบด้วย 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงานเป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ ผู้รับบริการ                      
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ            
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ 
ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์
ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้อง
คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง               
หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
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  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร ่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่อง
ต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่
จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชน
ควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชม
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน                
ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของ หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงการนำเทคโนโลยี 
มาใช่ในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับ            
ความต้องการด้วย ทั้งนี้นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้
ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 
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รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT  
  แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 – ตัวชีว้ัดที่ 10 ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร ่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน                   
เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ 
  (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล                            
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ 
ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหาร 
และพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ                           
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และการเปิดโอกาสให้ เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร ่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส                 
ในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 
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การประชาสัมพันธ์ 

การปฏิสมัพนัธข์อ้มลู 
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หมายเหตุ: บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงานสำหรับ
หน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร ่การปฏิบัติงานหรือการ
ให้บริการที่มีความสำคัญต่อ ภารกิจของหน่วยงาน 
 
หมายเหตุ : E–Service แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
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ผ่านช่องทางออนไลน์เช่น Smart OBEC, My office, AMSS++ หรือโปรแกรมอ่ืนที่มีการปฏิบัติงานใน
ลักษณะเดียวกัน หรือโปรแกรมที่ใช้ระบบสำนักงานอัจฉริยะ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้
ประยุกต์ใช้ในสำนักงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา 
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  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2ประเด็น คือ                            
(1) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ                  
(No Gift Policy) การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริตการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญ
ต่อผลการประเมิน เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับ
ติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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หมายเหตุ: สถานศึกษาท่ียังไม่ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สถานศึกษา
ออนไลน์ ไม่นำข้อ 042-043 มาคิดค่าคะแนน เนื่องจากเป็นการประเมินในปีแรกของ สถานศึกษา (กรณีสพท. 
ต้องการนำสถานศึกษาทั้งหมดเข้ารับการประเมิน สถานศึกษาที่ถูกประเมินครั้งแรก จะไม่นำข้อ 042-043           
มาคิดค่าคะแนน) การเปิดเผยข้อมูล พิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบของการเปิดเผย และ 
องค์ประกอบของข้อมูล โดยจะต้องสอดคล้องตามเงื่อนไขครบถ้วนทั้ง 2 องค์ประกอบ จึงจะถือว่าเป็นการ 
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เปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด องค์ประกอบของการเปิดเผย พิจารณาตามเงื่อนไข               
ดังนี้  
 - สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่าน URL  
 - ข้อมูลเผยแพร่ที่เว็บไซต์หลักของสถานศึกษา  
 – ข้อมูลเผยแพร่ในหัวข้อที่สอดคล้องกับเนือ้หาของข้อมูล ซึ่ง ประชาชนทั่ว ไปสามารถเข้าใจ และ
เข้าถึงได ้ 
 องค์ประกอบของข้อมูล จะแตกต่างกันในแต่ละข้อตามที่ปรากฏในรายละเอียดต่อไป 
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การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA  

ของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมัคลาภิเษก ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมัคลาภิเษก 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ตัวชี้วัดการประเมิน 
  ตัวชี้วัดการประเมิน จำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1) การปฏิบัติหน้าที่ 
2) การใช้งบประมาณ 
3) การใช้อำนาจ 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6) คุณภาพการดำเนินงาน 
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8) การปรับปรุงระบบการทางาน 
9) การเปิดเผยข้อมูล 
10) การป้องกันการทุจริต 

 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
  1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ 
หน่วยงานตนเองในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
  2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ 
หน่วยงานที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการ
ทำงาน 
  3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
 

 3. กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สำหรับแบบ IIT) 
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   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมัคลาภิเษก ตั้งแต่ 
ผู้อำนวยการ/ ข้าราชการคร/ูบุคลากรทางการศึกษา/พนักงาน ลูกจ้างประจำ ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็น 
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจำนวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online 
 การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้IIT ด้วยตนเอง 
  2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สำหรับแบบ EIT) 
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ครูบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
ที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นับตั้งแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นต้นมา 
การกำหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ำ เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า 50 ตัวอย่าง 
  การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้EIT ด้วยตนเอง 
  3) เว็บไซต์สถานศึกษา (สำหรับแบบ OIT) 
   เก็บข้อมูลแสดงในเว็บไซต์ของสถานศึกษา เชื่อมโยงเว็บไซต์ของของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  

4. การประมวลผลคะแนน 
การประมวลผลคะแนน จะมีการคำนวณคะแนนทั้งรายตัวชี้วัด รายเครื่องมือ และคะแนนรวมตามลำดับ 
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
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5. การรายงานผลการประเมิน 
การรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน 
(Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
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การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  

(ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ระดับ จำนวนสถานศึกษา ร้อยละ 

AA 0 00.00 

A 0 00.00 

B 12 31.00 

C 17 44.00 

D 7 18.00 

E 2 5.00 

F 1 2.00 

 
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  
(ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระดับโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
       ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม     
รัชมังคลาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้คะแนน  74.61 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม                          
และความโปร่งใส ในการดำเนินงานอยู่ในระดับ C  โดยตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
และ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน  ได้คะแนน 100 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ 
คือ 10  การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนน  20.83  คะแนน 

1.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  
(ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายตัวชี้วัด 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ของสถานศึกษาเรียงตามลำดับคะแนน ได้ดังนี้ (เกณฑ์การผ่าน 85 คะแนน) 

ลำดับที่ ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

1 1 การปฏิบัติหน้าที่ 98.08 AA  

2 2 การใช้งบประมาณ 86.48 A  
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ลำดับที่ ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

3 3 การใช้อำนาจ 92.52 A  

4 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 83.77 B  

5 5 การแก้ปัญหาการทุจริต 86.11 A  

6 6 คุณภาพการดำเนินงาน 100.00 AA  

7 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 99.79 AA  

8 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 100.00 AA  

9 9 การเปิดเผยข้อมูล 68.25 C  

10 10 การป้องกันการทุจริต 20.83 F  

หมายเหตุ : ระดับคะแนนและการแปลผลการประเมิน  
 

ระดับ ความหมาย คะแนน หมายเหตุ 

AA Excellence 95.00-100.00 ผ่าน 

A Very Good 85.00-94.99 ผ่าน 

B Good 75.00-84.99 ไม่ผ่าน 

C Fair 65.00-74.99 ไม่ผ่าน 

D Poor 55.00-64.99 ไม่ผ่าน 

E Extremely Poor 50.00-54.99 ไม่ผ่าน 

F Fail 0-49.99 ไม่ผ่าน 
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การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนา ผลการประเมิน ITA 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 
1. ผลการประเม ินตามแบบวัดการร ับร ู ้ของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายใน  (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) ตัวชี้วัดที่ 1 – 5 ได้คะแนนเท่ากับ 89.39 (เป็นคะแนนที่ได้ทำการคูณค่า
น้ำหนักแล้ว) บ่งชี้ให้เห็นว่าบุคลากรในโรงเรียน ส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่า 

ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  มีผลการประเมินร้อยละ 98.08  อยู่ในระดับ AA  
จากผลการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในโรงเรียนส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าบุคลากรในโรงเรียน             

มีการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก ตามมาตรฐานมีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินงานตามข้ันตอน                      
และระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และเป็นไปอย่างเท่าเทียม  มีความรับผิดชอบทำงานเต็มความรู้
ความสามารถ ไม่มีพฤติกรรมในการเรียกรับ หรือให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพ่ือแลกกับการปฏิบัติ
หน้าที่ มีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ   มีผลการประเมินร้อยละ 86.48   อยู่ในระดับ A  
จากผลการวิเคราะห์เชื่อมั่นว่า โรงเรียนมีการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้

จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะ การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
อย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื ้อประโยชน์ แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของ
บุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติตามระเบียบ
และกฎหมายอย่างเคร่งครัด  

ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อำนาจ มีผลการประเมินร้อยละ 92.52  อยู่ในระดับ A  
จากผลการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในโรงเรียนส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการ

ให้กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง มีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และ ไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้
ผู ้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา หรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง                   
หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ข้าราชการ
ครูและบุคากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองเท่าเทียมกัน โปร่งใส และเป็นธรรม   

ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลการประเมินร้อยละ  83.77  อยู่ในระดับ B  
จากผลการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในโรงเรียนส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่า บุคลากร ในหน่วยงาน

ไม่นำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู ้อื ่น  มีการจัดทำแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ 

ตัวช้ีวัดที ่5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ผลการประเมินร้อยละ 86.11  อยู่ในระดับ A  
  จากผลการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในโรงเรียนส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่าผู ้บริหารสูงสุดให้

ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โรงเรียนมีการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ การป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของ
โรงเรียนมีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้ง ภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการ
ทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริต  อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดท่ีต้องพัฒนาไว้ ดังนี้ (โดยโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก ได้ตั้งค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดไว้ที่ร้อยละ 85.00 (เป็นคะแนนที่ยังไม่ได้คูณค่าน้ำหนัก
คะแนน) 
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           จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 85) จำนวน  4  ตัวช้ีวัด คือ 
1. ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  มีผลการประเมินร้อยละ 98.08  อยู่ในระดับ AA   
2. ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ   มีผลการประเมินร้อยละ 86.48   อยู่ในระดับ A 
3. ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ มีผลการประเมินร้อยละ 92.52  อยู่ในระดับ A 
4. ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ผลการประเมินร้อยละ 86.11  อยู่ในระดับ A 

จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85 ) จำนวน 1  ตัวช้ีวัด คือ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลการประเมินร้อยละ  83.77  อยู่ในระดับ B ซึ่งโรงเรียนจะต้อง
ดำเนินการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับและปรับปรุงแผนงานด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
2.  ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ตัวชีว้ัดที่ 6 – 8 ได้คะแนนเท่ากับ  99.93 (เป็นคะแนนที่ได้                
ทำการคูณค่าน้ำหนักแล้ว) บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้มารับบริการในโรงเรียนเชื่อมั่นว่า  
ตัวช้ีวัดที ่6 คุณภาพการดำเนินงาน ผลการประเมินร้อยละ 100   อยู่ในระดับ AA   
   จากผลการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่า ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ต่อการคุณภาพการดำเนินงานเชื่อมั่นในการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน 
และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูลไม่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับ การปฏิบัติหน้าที่ มีการคำนึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการ เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง 
ตัวช้ีวัดที ่7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ผลการประเมินร้อยละ 99.79   อยู่ในระดับ AA   
   จากผลการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่า ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารเชื่อมั่นในเรื่องการเผยแพร่ ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน สามารถส่งคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ การดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มี
ข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตได้ 
ตัวช้ีวัดที ่8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ผลการประเมินร้อยละ 100.00 อยู่ในระดับ AA   
   จากผลการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่า ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียเชื่อมั่นใน
หน่วยงาน ต่อการปรับปรุง พัฒนาหน่วยงานกระบวนการทำงาน รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมี กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ 
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการ ดำเนินงานเพื ่อให้สอดคล้องกับความต้องการและยังให้
ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มี ความโปร่งใสอีกด้วย  อย่างไรก็ดี มีจุดแข็ง และจุดที่ต้อง
พัฒนาไว้ ดังนี้(โดยโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ตั้งค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดไว้ที่ร้อยละ 
85 (เป็นคะแนนที่ยังไม่ได้คูณค่าน้ำหนักคะแนน) 
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จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 85) จำนวน  3  ตัวชี้วัด คือ 
1. ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ผลการประเมินร้อยละ 100   อยู่ในระดับ AA   
2. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ผลการประเมินร้อยละ 99.79   อยู่ในระดับ 

AA   
3. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ผลการประเมินร้อยละ 100.00 อยู่ใน

ระดับ AA   
จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 100) จำนวน  ไม่มี  ตัวชี้วัด   

3. ผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 – 10 ได้คะแนนเท่ากับ  44.54  (เป็นคะแนนที่ได้ทำการคูณค่าน้ำหนักแล้ว) 
บ่งชี้ให้เห็นว่าโรงเรียน  
ตัวช้ีวัดที ่9 การเปิดเผยข้อมูล ผลการประเมินร้อยละ 68.25 อยู่ในระดับ C   
   จากผลการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่า โรงเรียนเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 
เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ เช่น ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบาย การ
บริหารทรัพยากรบุคคลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม 
ตัวช้ีวัดที ่10 การป้องกันการทุจริต ผลการประเมินร้อยละ 20.83  อยู่ในระดับ F   
   จากผลการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนมีการเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบเพื่อป้องกันการทุจริตเจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift 
Policy) มีมาตรการภายใน เพื่อป้องกันการทุจริต ส่งเสริมความโปร่งใส มีการกำกับติดตามการนําไปสู่การ 
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ดี มีจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังนี้ (โดยโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม 
รัชมังคลาภิเษก ได้ตั้งค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดไว้ที่ร้อยละ 55  (เป็นคะแนนที่ยังไม่ได้คูณค่าน้ำหนัก
คะแนน)) 

          จุดบกพร่อง/จุดที่ต้องพัฒนา คือ 
   ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ผลการประเมินร้อยละ 68.25 อยู่ในระดับ C   

    ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ผลการประเมินร้อยละ 20.83 อยู่ในระดับ F   
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1 – O9) 
9.2 การบริหารงาน (O10 – O17) 
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (O18 – O24) 
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 – O28) 
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (O29 – O33) 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O34 – O41) 
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (O42 – O43) 
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 แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายใน ของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 
1. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวช้ีวัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนศรีจันทร์
วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปรากฏว่ามีประเด็นที่สำคัญที่จำเป็นต้องได้รับ             
การดำเนินการแก้ไขและพัฒนาเร่งด่วน (ได้คะแนนน้อยกว่า 85 คะแนน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัด แนวทางการแก้ไขและการพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ผลการประเมินร้อย
ละ 68.25 อยู่ในระดับ C   

1) จัดให้มีการประชุมชี้แจงการจัดเก็บร่องรอยข้อมูล
ให้สอดคล้องตรงตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2) ปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียนให้สามารถเผยแพร่
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะให้สอดคล้องตามเกณฑ์             
การประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ผลการประเมิน
ร้อยละ 20.83 อยู่ในระดับ F   

1) ประชุมชี้แจงทบทวนนโยบายที่เก่ียวข้องกับ             
การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน   
2) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนา ผลการประเมิน 
ITA ของโรงเรียน 
3)การนำผลการวิเคราะห์มากำหนดมาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
ของโรงเรียน 
4) นำเสนอเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ บนเว็บไซต์ของ
โรงเรียน 
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2.ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมัง

คลาภิเษก ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปรากฏว่ามีประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
(ได้คะแนนมากกว่า 85 คะแนน แต่ไม่ถึง 95 คะแนน) จำนวน 2 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด แนวทางการแก้ไขและการพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ   ผลการประเมิน
ร้อยละ 86.48   อยู่ในระดับ A 

1) การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
และเผยแพร่อย่างโปร่งใสบนเว็บไซต์ 
2) ปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียนให้สามารถเผยแพร่
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะให้สอดคล้องตามเกณฑ์             
การประเมิน 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ผลการ
ประเมินร้อยละ 86.11  อยู่ในระดับ A 

1) ประชุมชี้แจงทบทวนนโยบายที่เก่ียวข้องกับ             
การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน   
2) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนา ผลการประเมิน 
ITA ของโรงเรียน 
3)การนำผลการวิเคราะห์มากำหนดมาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
ของโรงเรียน 
4) นำเสนอเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ บนเว็บไซต์ของ
โรงเรียน 
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การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
ของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้กำหนด
มาตรการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ/แนวทาง 

ขั้นตอนหรือ
วิธีการปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

การกำกับ
ติดตาม 

การรายงานผล 

1.การประชุมเตรียม 
ความพร้อมเข้ารับการ
ประเมิน 
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 
ในการดำเนินงานของ
โรงเรียนศรีจันทร์
วิทยาคม รัชมังคลา
ภิเษก 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

จัดประชุมชี้แจง 
ทำความเข้าใจ 
รายละเอียดและ
ตัวชี้วัดของการ 
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
ในการดำเนิน 
งานของ
สถานศึกษา
ออนไลน์ 
ประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2565 ให้กับ
บุคลากรทราบ 

ผู้อำนวยการ 
นางวะลัยลักษณ์ 
ชัยสิทธิ ์

เดือน
พฤษภาคม 
ถึงเดือน
มิถุนายน 
2565 

ติดตามการ
ดำเนินงาน 
ในการประชุม 

ผลการ
ดำเนินงาน 
ผ่านระบบ
ฐานข้อมูลบน 
เว็บไซต์ 

2.การประชุม 
เตรียมความพร้อมใน
การตอบ 
แบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ 

.ปรับปรุง
เว็บไซต์ของ
โรงเรียน 

ผู้ดูแลระบบ 
1.นางวะลัยลักษณ์ 
ชัยสิทธิ ์
2.นายเจษฎากร 
สร้อยมี 

เดือน
กรกฎาคม 
ถึงเดือน
กันยายน 
2565 

ติดตามการ
ดำเนินงาน 
ผ่านระบบ
ฐานข้อมูลบน 
เว็บไซต์ 

รายงานผล 
การดำเนินงาน 
ผ่านระบบ
ฐานข้อมูลบน 
เว็บไซต์ 

3. การปรับปรุงหน้า
เว็บไซต์ 
ของหน่วยงานให้มีการ
เปิดเผยข้อมูล 
เพ่ือให้สาธารณชนได้
ทราบถึง 
การดำเนินงานของ
โรงเรียนศรีจันทร์

 ดำเนินการเช่า
พ้ืนที่ในการจัด
วาง 
เว็บไซต์ของดรง
เรียน 
บนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 
ให้มีความเสถียร
ในการให้บริการ 

ผู้อำนวยการ 
คณะครูทุกคน 

เดือน
กรกฎาคม 
ถึงเดือน
กันยายน 
2565 

ติดตามการ
ดำเนินงาน 
ในการประชุม 

รายงานผล 
การดำเนินงาน
ให้ผู้อำนวยการ
ทราบ 
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โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ/แนวทาง 

ขั้นตอนหรือ
วิธีการปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

การกำกับ
ติดตาม 

การรายงานผล 

วิทยาคม รัชมังคลา
ภิเษก 

และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
การดำเนินงาน
ตามภารกิจของ 
หน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิด 
ความโปร่งใส 

4.การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
กรณีศึกษาเกี่ยวกับ
การทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ พร้อม
บทลงโทษ 

ดำเนินการ
เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์
กรณีศึกษา 
เกี่ยวกับการ
ทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ
บนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 
เพ่ือให้บุคลากร 
ในหน่วยงานมี
ความตื่นตัว และ 
ละอายต่อการ
ทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ
ทุกรูปแบบ 
เดือนละ 1 เรื่อง 

ผู้อำนวยการ 
คณะครูทุกคน 

เดือน
พฤษภาคม 
ถึงเดือน
กันยายน 
2565 

ติดตามการ
ดำเนินงาน 
ในการประชุม 

รายงานผล 
การดำเนินงาน
ให้ผู้อำนวยการ
ทราบ 

5. การประชุม
วิเคราะห์ 
ความเสี่ยงของ
โรงเรียนศรีจันทร์
วิทยาคม รัชมังคลา
ภิเษก 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

จัดประชุมเพ่ือ
วิเคราะห์ 
ผลความเสี่ยง
ของหน่วยงาน 
พร้อมหาแนว
ทางแก้ไข 
จำนวน 1 ครั้ง 

ผู้อำนวยการ 
คณะครูทุกคน 

เดือน
พฤษภาคม 
ถึงเดือน
มิถุนายน 
2565 

ติดตามการ
ดำเนินงาน 
ในการประชุม 

รายงานผล 
การดำเนินงาน
ให้ผู้อำนวยการ
ทราบ 

6. การประชุมชี้แจง 
ผลการดำเนินงานของ
โรงเรียนศรีจันทร์

จัดประชุมชี้แจง 
ผลการ
ดำเนินงาน
ดังกล่าว 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

เดือน
กรกฎาคม 
ถึงเดือน
กันยายน 

- ติดตามการ
ดำเนินงาน 
ในการประชุม 
คณะกรรมการ 

- รายงานการ
ดำเนินงาน 
ในระบบ e-
MES 
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โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ/แนวทาง 

ขั้นตอนหรือ
วิธีการปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

การกำกับ
ติดตาม 

การรายงานผล 

วิทยาคม รัชมังคลา
ภิเษก 
(การใช้จ่าย
งบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้าง และ
การจัดหาพัสดุ) 

ให้กับบุคลากร
ในหน่วยงาน 
ทุกคนทราบ 

2565 บริหารงาน  
- ติดตามการ
ดำเนินงาน 
และรายงาน
ในระบบ 
e-MES เป็น
รายไตรมาส 

- รายงานผล 
การดำเนินงาน
ให้ 
ผู้บังคับบัญชา
ทราบเป็น 
ราย 6 เดือน 
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ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน 
 

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสให้สูงขึ้น โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ 

1. ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือหาจุดแข็ง และจุดอ่อนของตัวชี้วัด และ 
วิเคราะห์ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องได้รับการแก้ไข รวมถึงแนวทางการแก้ไขและการพัฒนาเร่งด่วน และ 
มาตรการในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม 

2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื ่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  

3. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามคำสั่ง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ที่ 181/2565 เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
ข้อมูล (OTI) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 
ประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังนี้ 

4. จดัทำโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมเตรียมความพร้อมในการตอบแบบตรวจการเปิดเผย 
ข้อมูลสาธารณะ 

กิจกรรมที่ 3 การปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีการเปิดเผยข้อมูล เพ่ือให้ 
สาธารณชนได้ทราบถึงการดำเนินงานของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

กิจกรรมที่ 4 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรณีศึกษาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
พร้อมบทลงโทษ 

กิจกรรมที่ 5 การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

กิจกรรมที่ 6 การประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก (การ
ใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ) 

5. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

6. ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา 
ไม่ซับซ้อน เนื่องจากโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เกิดการขัดข้องขอ งกระแสไฟฟ้า 
บ่อยครั้ง จึงทำให้การบริการข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์ไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับเว็บไซต์ของหน่วยงานปัจจุบัน
ถูก HACK จึงทำให้ข้อมูลบางส่วนหายไป ต้องได้รับการแก้ไข 
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7. จัดทำข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ให้เป็นปัจจุบัน 
ถูกต้อง และครบถ้วน พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

8. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชา และผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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ผลการดำเนินงาน 
 

1. ผลการดำเนินงาน 
โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้หน่วยงานมีการ
ดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ และ
ส่วนรวมเป็นสำคัญ ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังส่งผลให้
บุคลากรในสังกัดตื่นตัว มีจิตสำนึก และค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ละอายต่อการทุจริต
และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ และบุคลากรที่ได้รับการยกย่องชมเชยรู้สึกภาคภูมิใจ และมีขวัญและกำลังใน
การปฏิบัติราชการเพ่ิมมากข้ึนโดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 

 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ความสำเร็จ 

ความก้าวหน้าของ
การดำเนิน 
กิจกรรม 

สูงกว่า 
เป้าหมาย/ 
เป็นไปตาม 
เป้าหมาย/ 

ต่ำกว่า 
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

1.การประชุมเตรียม 
ความพร้อมเข้ารับการ
ประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของโรงเรียน
ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลา
ภิเษกออนไลน์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

ร้อยละ 95 
ของบุคลากร 
โรงเร ียนศร ีจ ันทร์
วิทยาคม รัชมังคลา
ภิเษกเข้าร่วมการ 
ประชุม 

1 )  ด ำ เน ิ นการจั ด
ประชุมฯ 
2) ม ีผ ู ้ เข ้าร ่วมการ
ประชุมฯ จำนวน 
20 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 

เ ป ็ น ไ ป ต า ม
เป้าหมาย 

 

2.การประชุม 
เตรียมความพร้อมในการตอบ 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ 

มีเอกสาร/ 
หลักฐานในข้อ 
O1 – O43 เพ่ือ 
นำลงในเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 
ครบถ้วนทุกหัวข้อ 

อ ย ู ่ ร ะ ห ว ่ า ง ก า ร
ดำเนินการ 

เ ป ็ น ไ ป ต า ม
เป้าหมาย 

 

3. การปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานให้มีการเปิดเผย
ข้อมูล 
เพ่ือให้สาธารณชนได้ทราบถึง 

มีเอกสาร/ 
หลักฐานในข้อ 
O1 – O43 เพ่ือ 
นำลงในเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 

อ ย ู ่ ร ะ ห ว ่ า ง ก า ร
ดำเนินการ 

เ ป ็ น ไ ป ต า ม
เป้าหมาย 
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การดำเนินงานของโรงเรียน
ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลา
ภิเษก 

ครบถ้วนทุกหัวข้อ 

4.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการทุจริต
และ 
ประพฤติมิชอบ พร้อม
บทลงโทษ 

มีการเผยแพร่ 
ข้อมูลกรณีศึกษา 
เกี่ยวกับการทุจริต 
และประพฤติมิ 
ชอบในหน้า 
เว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 

อ ย ู ่ ร ะ ห ว ่ า ง ก า ร
ดำเนินการ 

เ ป ็ น ไ ป ต า ม
เป้าหมาย 

 

5. การประชุมวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงของโรงเรียนศรี
จันทร์วิทยาคม รัชมังคลา
ภิเษก 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

มีเอกสาร/ 
หลักฐานในข้อ 
O1 – O43 เพ่ือ 
นำลงในเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 
ครบถ้วนทุกหัวข้อ 

อ ย ู ่ ร ะ ห ว ่ า ง ก า ร
ดำเนินการ 

เ ป ็ น ไ ป ต า ม
เป้าหมาย 

 

6.การประชุมชี้แจง 
ผลการดำเนินงานของ
โรงเรียนศรีจันทร์ 

ร้อยละ 95 
ของบุคลากร 
โรงเร ียนศร ีจ ันทร์
วิทยาคม รัชมังคลา
ภิเษกเข้าร่วมการ 
ประชุม 

อ ย ู ่ ร ะ ห ว ่ า ง ก า ร
ดำเนินการ 

เ ป ็ น ไ ป ต า ม
เป้าหมาย 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
1. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 

โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดโครงการ ยกระดับ 
การประเมินคุณธรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 
 
2. ปัญหาแนวทางแก้ไข 

2.1 ปัญหา 
1) การกำหนดเกณฑ์การประเมินฯ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลให้การจัดทำเอกสารการ

ประเมินฯต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขตลอดเวลา 
2) การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า ทำให้ต้องเร่งดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้แล้วเสร็จ

ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ 
2.2 แนวทางแก้ไข 
1) ควรกำหนดเกณฑ์การประเมินฯ ที่ชัดเจน เพ่ือให้การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สามารถจัดเตรียมเอกสารการประเมินได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
2) ควรจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานเพื่อใช้ในการดำเนินการตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ 

3. ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ที่ 181/2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูล (OIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

................................................ 
  ตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ แจ้งให้โรงเรียนข้อมูลตามแบบ
ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ซึ่งเป็น
การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พุทธศักราช 2547 มาตรา 27 (1) จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
     1.1 นางลำดวน นักดนตรี ผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
     1.2 นายอินคำ คำสองสี  ครู คศ.3  กรรมการ 
     1.3 นางวนิดา  โนนคำ  ครู คศ.3  กรรมการ 
     1.4 นางเพ็ญแข กุมสันเทียะ ครู คศ.3  กรรมการ 
     1.5 นางสาวสุพิชชา อินปญัญา  ครู คศ.3  กรรมการ 

    1.6 นางวะลัยลักษณ์  ชัยสิทธิ์  ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที ่  ให้คําปรึกษา แนะนํา และแก้ไขปัญหาเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. OIT1 โครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษา 

2.1 นางวนิดา  โนนคำ   ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
2.2 นางวะลัยลักษณ์  ชัยสิทธิ์  ครู คศ.3  กรรมการ 
2.3 นางสาวอนุสรา  มะลิ  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่จัดทำโครงสร้างการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
3. OIT2 ข้อมูลผู้บริหาร 

3.1 นายอินคำ คำสองสี  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
3.2 นางกันยารัตน์  จันสา  เจ้าหน้าที่ธุรการ      กรรมการ 

มีหน้าที ่จัดทำข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษา 
4. OIT3 อำนาจหน้าที่ 

 4.1 นางวะลัยลักษณ์  ชัยสิทธิ์ ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
4.2 นางสาวอนุสรา  มะลิ  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 

มีหน้าที ่จัดทำขอบข่ายอำนาจหน้าที่ 
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5. OIT4 แผนยุทธศาสตร์ 
5.1 นางวนิดา  โนนคำ  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
5.2 นางสาวจตุพร  เสือกะ  คร ู  กรรมการ 

มีหน้าที ่จัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
(OTI) 

6. OIT5 ข้อมูลการติดต่อ 
6.1 นายเจษฎากร  สร้อยมี  คร ู  ผู้บันทึกข้อมูล 

มีหน้าที ่ จัดทำข้อมูลการติดต่อ 
7. OIT6 กฎหมายที่เกี่ยข้อง 

7.1 นายธีรสิทธิ์  ศรีขวัญแก้ว  ครู คศ.1  ประธานกรรมการ 
7.2 นายชัยวัฒน์  ชมมา  ครู คศ.2  กรรมการ 

มีหน้าที ่จัดทำเอกสารด้านกฏหมายที่เก่ียวข้องกับการดำเนินมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
           หนว่ยงาน (OTI) 
8. OIT7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

8.1 นายเจษฎากร  สร้อยมี  คร ู  ผู้บันทึกข้อมูล 
มีหน้าที ่จัดทำข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน 
9. OIT8คำถาม/คำตอบ 

9.1 นายเจษฎากร  สร้อยมี  คร ู  ผู้บันทึกข้อมูล 
9.2 นางสาวจตุพร เสือกะ  คร ู  ผู้บันทึกข้อมูล 

มีหน้าที ่ สร้างคำถามและตอบคำถาม ให้คลายความสงสัย 
10. OIT9 Social  Network  

10.1 นายเจษฎากร  สร้อยมี  คร ู  ผู้บันทึกข้อมูล 
10.2 นางสาวจตุพร เสือกะ  คร ู  ผู้บันทึกข้อมูล 

มีหน้าที่  จัดทำ Social  Network ให้เรียบร้อย 
11. OIT10 แผนดำเนินงานประจำปี 

11.1 นายอินคำ  คำสองสี  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
11.2 นางวนิดา  โนนคำ  ครู คศ.3  กรรมการ 

      11.3 นางเพ็ญแข  กุมสันเทียะ ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี  
12. OIT11 รายงานการกำกับติดตาม 
       12.1 นายอินคำ คำสองสี  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 

      12.2 นายศันสนะ  มูลทาดี  ครู คศ.3  กรรมการ 
      12.3 นางเพ็ญแข  กุมสันเทียะ ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 
 
 
13. OIT12 รายงานผลการดำเนินงาน 
           13.1 นายอินคำ คำสองสี  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
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      13.2 นายศันสนะ  มูลทาดี  ครู คศ.3  กรรมการ 
      13.3 นางเพ็ญแข  กุมสันเทียะ ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ รายงานผลการดำเนินงาน 
14. OIT13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

         14.1 นายอินคำ คำสองสี  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
14.2 นางวนิดา  โนนคำ  ครู คศ.3  กรรมการ 

มีหน้าที ่จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
15. OIT14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

15.1 นายอินคำ คำสองสี  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
15.2 นางวนิดา  โนนคำ  ครู คศ.3  กรรมการ 
15.3 นางสาวสุพิชชา  อินปัญญา ครู คศ.3  กรรมการ 
15.4 นางเพ็ญแข  กุมสันเทียะ ครู คศ.3  กรรมการ 
15.5 นายเจษฎากร  สร้อยมี คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
16. OIT15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

16.1 นางวะลัยลักษณ์  ชัยสิทธิ์ ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
16.2 นางเพ็ญแข  กุมสันเทียะ ครู คศ.3  กรรมการ 
16.3 นางสาวอนุสรา  มะลิ ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการ 
17. OIT16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 

17.1 นายธีรสิทธิ์ ศรีขวัญแก้ว ครู คศ.1  ประธานกรรมการ 
17.2 นางสาวสุพิชชา อินปัญญา ครู คศ.3  กรรมการ 

หน้าที ่รายงานผลการสำรวจควาพึงพอใจการให้บริการของครู 
18. OIT17 E - Service 

18.1 นางวะลัยลักษณ์ ชัยสิทธิ์ ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
18.2 นายเจษฎากร  สร้อยมี คร ู  กรรมการ 

มีหน้าที ่จัดทำช่องทาง E – Service 
19. OIT18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

19.2 นายอินคำ  คำสองสี  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
19.2 นางเพ็ญแข  กุมสันเทียะ ครู คศ.3  กรรมการ 
19.3 นายศันสนะ  มูลทาดี คร ูคศ.3  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
20. OIT19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 
          20.1 นายอินคำ  คำสองสี  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ  

     2.02 นางเพ็ญแข  กุมสันเทียะ  ครู คศ.3  กรรมการ 
     20.3 นายศันสนะ  มูลทาดี  คร ูคศ.3  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ในรอบ 6 เดือน 
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21. OIT20 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
21.1 นางเพ็ญแข  กุมสันเทียะ  ครู คศ.3  ประธานกรรการ 
2.12 นายศันสนะ  มูลทาดี  คร ูคศ.3  กรรมการ 

มีหน้าที ่รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
22. OIT21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการงานพัสดุ 

     22.1 นายศันสนะ  มูลทาดี  คร ูคศ.3  ประธานกรรมการ 
     22.2 นายอินคำ  คำสองสี  ครู คศ.3  กรรมการ 
     22.3 นางเพ็ญแข   กุมสันเทียะ ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
23. OIT22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
       23.1 นายศันสนะ  มูลทาดี  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
       23.2 นางสาวพรรณิกา   แก้วเบ้า คร ู  กรรมการ 
มีหน้าที ่จัดทำประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 
24. OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
       24.1 นายศันสนะ  มูลทาดี  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
       24.2 นางสาวพรรณิกา   แก้วเบ้า คร ู  กรรมการ 
มีหน้าที ่จัดทำผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ให้เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 
25. OIT24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
       25.1 นายศันสนะ  มูลทาดี  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
       25.2 นางสาวพรรณิกา   แก้วเบ้า คร ู  กรรมการ 
มีหน้าที ่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ให้เรียบร้อย 
26. OIT25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
        26.1 นางสาวสุพิชชา  อินปัญญา ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
        26.2 นางพรทนา  คงแท้ครู   คศ.3  กรรมการ 
มีหน้าที ่จัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เรียบร้อย 
27. OIT26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
        27.1 นางสาวสุพิชชา  อินปัญญา ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
        27.2 นางพรทนา  คงแท้ครู   คศ.3  กรรมการ 
มีหน้าที ่ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เรียบร้อย 
 
28. OIT27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
        28.1 นางสาวสุพิชชา  อินปัญญา ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
        28.2 นางพรทนา  คงแท้ครู   คศ.3  กรรมการ 
มีหน้าที ่กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
29. OIT28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
        29.1 นางสาวสุพิชชา  อินปัญญา ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
        29.2 นางพรทนา  คงแท้ครู   คศ.3  กรรมการ 
มีหน้าที ่รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
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30. OIT29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        30.1 นางสาวอนุสรา  มะลิ  ครู ผู้ช่วย ประธานกรรมการ 
        30.2 นางวะลัยลักษณ์ ชัยสิทธิ์ ครู คศ.3  กรรมการ 
มีหน้าที ่จัดทำแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
31. OIT30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       31.1 นายเจษฎากร สร้อยมี  คร ู  ผู้บันทึกข้อมูล 
มีหน้าที ่จัดทำช่องทางรับบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
32. OIT31 ด้านข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 
      32.1 นายเจษฎากร สร้อยมี  คร ู  ผู้บันทึกข้อมูล 
มีหน้าที ่จัดทำข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 
33. OIT32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
      33.1 นายเจษฎากร สร้อยมี  คร ู  ผู้บันทึกข้อมูล 
มีหน้าที ่จัดทำช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
34. OIT33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
      34.1 นางสาวอนุสรา  มะลิ  ครู ผู้ช่วย ผู้บันทึกข้อมูล 
มีหน้าที ่ จัดทำช่องทางการปิดโอกาสและกระตุ้นให้มีส่วนร่วม 
35. OIT34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
      35.1 นายชัยวัฒน ์ ชมมา  ครู คศ.2  ประธานกรรมการ 
      35.2 นายชวโย ปัญญาฐติิกุล  คร ูคศ.1  กรรมการ 
มีหน้าที ่จัดทำเจตจำนงของผู้บริหาร 
36.OIT35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
       36.1 นายธีรสิทธิ ์ ศรีขวัญแก้ว ครู คศ.1  ประธานกรรมการ 
       36.2 นายเจษฎากร  สรอ้ยมี  คร ู  กรรมการ 
มีหน้าที ่จัดทำเอกสารการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
 
 
 
37. OIT36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
      37.1 นายอินคำ  คำสองสี  ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
      37.2 นางสาวจตุพร  เสือกะ  คร ู  กรรมการ 
มีหน้าที ่จัดทำเอกการการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
38. OIT37 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
      38.1 นายชัยวัฒน ์ ชมมา  ครู คศ.2  ประธานกรรมการ 
      38.2 นายชวโย ปัญญาฐติิกุล  คร ูคศ.1  กรรมการ 
      38.3 นางเพ็ญแข  กุมสันเทียะ  ครู คศ.3  กรรมการและเลขาณุการ 
มีหน้าที ่ ดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
39. OIT38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
      39.1 นายชัยวัฒน ์ ชมมา  ครู คศ.2  ประธานกรรมการ 
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      39.2 นายชวโย ปัญญาฐติิกุล  คร ูคศ.1  กรรมการ 
     39.3 นายธีรสิทธิ์  ศรีขวัญแก้ว  ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่  ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
40. OIT39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 40.1 นายอินคำ  คำสองสี   ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
 40.2 นางวะลัยลักษณ์  ชัยสิทธิ์  ครู คศ.3  กรรมการ 
 40.3 นางเพ็ญแข  กุมสันเทียะ  ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่จัดทำแผนปฏิบัติการป้องการทุจริต 
41. OIT40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 
 41.1 นายอินคำ  คำสองสี   ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
 41.2 นายชวโย ปัญญาฐิติกุล  คร ูคศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 
42. OIT41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
 42.1 นายอินคำ  คำสองสี   ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
 42.2 นางวนิดา  โนนคำ   ครู คศ.3  กรรมการ 
 42.3 นางวะลัยลักษณ์  ชัยสิทธิ์  ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
43. OIT42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 43.1 นายอินคำ  คำสองสี   ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
 43.2 นางวนิดา  โนนคำ   ครู คศ.3  กรรมการ 
 43.3 นางสาวอนุสรา  มะลิ  ครผูู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน  
 
 
44. OIT43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 44.1 นายอินคำ  คำสองสี   ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
 44.2 นางวะลัยลักษณ์  ชัยสิทธิ์  ครู คศ.3  กรรมการ 
 44.3 นางสาวอนุสรา  มะลิ  ครผูู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
 

เพ่ือให้การดำเนินงานกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอให้
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป 
 

สั่ง ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2565  
 

              (นางลำดวน  นักดนตรี)  
            ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 


