
 
 

 

 

คำส่ังโรงเรียนบ.านเหล2านาดี 

ที# %&/ ()*) 

เรื#อง แต่งตั 4งคณะกรรมการดาํเนินงานเตรียมรบัการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ

ดาํเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.()*) 

………………………………………………………………. 

               ด%วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได%กำหนดนโยบายให%มีการประเมนิคณุธรรมและ

ความโปรง่ใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.YZ[Z โดยกาํหนดใหโ้รงเรยีนบา้นเหลา่นาดรีายงานการเปิดเผยขอ้มลูในระบบการ

ประเมนิ (OIT) เป็นการประเมนิการปฏบิตังิานของโรงเรยีนบา้นเหลา่นาด ี โดยเปิกเผยขอ้มลูต่างๆของ

หน่วยงานผา่นระบบ ITAS ใหส้าธารณะไดร้บัทราบใน  Z  ประเดน็  คอื  ขอ้มลูพืhนฐาน  การบรหิารงานการ

บรหิารเงนิงบประมาณ  การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล  และการสง่เสรมิความโปรง่ใสในหน่วยงาน  

เพืjอใหก้ารดาํเนิงานบรรลุตามวตัถุประสงคข์องการประเมนิ  จงึแต่งตั hงคณะกรรมการผูร้บัผดิชอบเตยีมรบั

การประเมนิ  ดงันีh 

      %.  คณะกรรมการฝ่ายอาํนวยการ 

  o)  วา่ทีjรอ้ยตรมีานพ  อานจนัทกึ  ผูอ้าํนวยการโรงเรยีน ประธาน

กรรมการ 

  Y)  นางเตอืนตา  แซงบุญเรอืง  คร ู   รองประธานกรรมการ 

  r)  นายอุทนิ  พลมขุ   คร ู   กรรมการ 

  s)  นางวฒันา  แกว้กลัยา   คร ู   กรรมการ 

  Z)  นางวรศิรา  จติรมงคลศร ี  คร ู   กรรมการ 

  [)  นางกติตพิร  ภตูะโชต ิ   คร ู   กรรมการ 

  t)  นายสพุรรษ  ลุนมาตร  คร ู   กรรมการ 

  v)  นายธวชัชยั  สทุธยิา   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

  w)  นางสาวนิดาวรรณ  เพยีสพุรรณ คร ู  กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

  10) นางสาวสทุธกิานต ์ สดุชา  ครอูตัราจา้ง กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 

  oo) นางสาวทฆิมัพร  สงัขท์อง  ธุรการ  กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 



       มีหน้าที#  อาํนวยความสะดวก  ใหค้าํปรกึษา  คาํแนะนํา  แกปั้ญหา  ตดัสนิใจ  ตลอดจนให้

ความชว่ยเหลอืแก่ผูร้บัผดิชอบในการเตรยีมการประเมนิในแต่ละตวัชีhวดัประเดน็การตรวจ 

 

 

      2.  คณะกรรมการดาํเนินงานตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ Open  Data 

Integrity and Transparency Assessment (OIT) 

   ตวัชี4วดัย่อยที# 9.1 ข้อมลูพื4นฐาน 
   ข้อมลูพื4นฐาน 

ขอ้ ประเดน็การตรวจ รายละเอยีดขอ้มลูที7เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผูร้บัผดิชอบ 

01 โครงสรา้ง o แสดงแผนผงัแสดงโครงสรา้งการแบ่งส่วน
ราชการของหน่วยงาน 
o ประกอบด้วยตําแหน่งที7สําคัญ และการ
แบ่งส่วนงานภายใน เช่น สํานัก กอง ศูนย ์
ฝ่าย สว่น กลุ่ม เป็นตน้ 

นายธวชัชยั  สทุธยิา 
นางสาวนิดาวรรณ  เพยีสพุรรณ 
 

02 ขอ้มลูผูบ้รหิาร o แสดงรายนามของผูบ้รหิารของหน่วยงาน 
o ประกอบด้วยชื7อ-นามสกุล ตําแหน่ง รูป
ถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บรหิารสูงสุดหรอื
หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดํ ารงตําแหน่ง
ทางการบรหิารของหน่วยงาน 

นายธวชัชยั  สทุธยิา 
นางสาวนิดาวรรณ  เพยีสพุรรณ 
 

03 อาํนาจหน้าที7 o แ ส ด งข้ อ มู ล ห น้ าที7 แ ล ะอํ าน าจข อ ง
หน่วยงานตามที7กฎหมายกาํหนด 

นายธวชัชยั  สทุธยิา 
 

04 แผนยทุธศาสตร์

หรอืแผนพฒันา

หน่วยงาน 

o แสดงแผนการดาํเนินภารกจิของหน่วยงาน
ที7มรีะยะมากกวา่ 1 ปี 
o มีข้อมู ล รายละเอียดของแผนฯ เช่ น 
ยุทธศาสตร์หรอืแนวทาง เป้าหมาย ตวัชี[วดั 
เป็นตน้ 
o เป็นแผนที7มรีะยะเวลาบงัคบัใชค้รอบคลุมปี 
พ.ศ. 2563 

นายธวชัชยั  สทุธยิา 
นางสาวนิดาวรรณ  เพยีสพุรรณ 
 

05 ขอ้มลูการตดิต่อ แสดงขอ้มลูการตดิต่อ ดงันี[ 

o ที7อยูห่น่วยงาน 
o หมายเลขโทรศพัท ์
o หมายเลขโทรสาร 
o ที7อยูไ่ปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์
o แผนที7ตั [งหน่วยงาน 

นายธวชัชยั  สทุธยิา 
นางสาวนิดาวรรณ  เพยีสพุรรณ 
 

06 กฎหมายที7

เกี7ยวขอ้ง 

o แ ส ด งก ฎ ห ม าย ที7 เกี7 ย ว ข้ อ งกับ ก าร
ดาํเนินงานหรอืการปฏบิตังิานของหน่วยงาน 

นายธวชัชยั  สทุธยิา 
นางสาวนิดาวรรณ  เพยีสพุรรณ 
 

 

 



 

 

 

 

 

การประชาสัมพันธ< 

ขอ้ ประเดน็การตรวจ รายละเอยีดขอ้มลูที7เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผูร้บัผดิชอบ 

07 ขา่วประชาสมัพนัธ ์ o แสดงขอ้มลูขา่วสารต่าง ๆ ที7เกี7ยวขอ้งกบั
การดาํเนินงานตามอาํนาจหน้าที7หรอืภารกจิ
ของหน่วยงาน 
o เป็นข้อมูลข่าวสารที7เกิดขึ[นในปี พ.ศ. 
2563  

นายธวชัชยั  สทุธยิา 
นางสาวนิดาวรรณ  เพยีสพุรรณ 
 

 

การปฏิสัมพันธ<ข.อมูล 

ขอ้ ประเดน็การ

ตรวจ 

รายละเอยีดขอ้มลูที7เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผูร้บัผดิชอบ 

08 Q&A o แสดงช่องทางที7บุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงาน
สามารถสื7อสารให้คําตอบกับผู้สอบถามได ้
โดยมลีกัษณะเป็นการสื7อสารไดส้องทาง เช่น 
Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็น
ตน้ 
o สามารถเชื7อมโยงไปยงัช่องทางขา้งต้นได้
จากเวบ็ไซตห์ลกัของหน่วยงาน 

นายธวชัชยั  สทุธยิา 
นางสาวนิดาวรรณ  เพยีสพุรรณ 
นางสาวสทุธกิานต ์ สดุชา 

09 Social Network o แส ด ง เค รือ ข่ าย สังค ม อ อ น ไล น์ ข อ ง
ห น่ ว ย ง า น  เ ช่ น  Facebook, Twitter, 
Instagram เป็นตน้  
o สามารถเชื7อมโยงไปยงัช่องทางขา้งต้นได้
จากเวบ็ไซตห์ลกัของหน่วยงาน 

นายธวชัชยั  สทุธยิา 
นางสาวนิดาวรรณ  เพยีสพุรรณ 
นางสาวสทุธกิานต ์ สดุชา 

 

ตวัชี'วดัย่อยที- 9.2 การบริหารงาน 
การดาํเนินงาน 

ขอ้ ประเดน็การตรวจ รายละเอยีดขอ้มลูที7เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผูร้บัผดิชอบ 

010 แผนดาํเนินงาน

ประจาํปี 

o แ ส ด งแ ผ น ก ารดํ า เนิ น ภ ารกิ จ ข อ ง
หน่วยงานที7มรีะยะ 1 ปี 
o มีข้อมู ลรายละเอียดของแผนฯ เช่น 
โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที7ใช ้
ระยะเวลาในการดาํเนินการ เป็นตน้ 

นางวรศิรา  จติรมงคลศร ี
นางวฒันา  แกว้กลัยา 
นางสาวนิดาวรรณ  เพยีสพุรรณ 



ขอ้ ประเดน็การตรวจ รายละเอยีดขอ้มลูที7เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผูร้บัผดิชอบ 

o เป็นแผนที7มรีะยะเวลาบงัคบัใชใ้นปี พ.ศ. 
2563 

011 รายงานการกาํกบั

ตดิตามการ

ดาํเนินงาน

ประจาํปี รอบ � 

เดอืน 

o แสดงความกา้วหน้าในการดาํเนินงานตาม
แผนดาํเนินงานประจาํปี 
o มีเนื[อหาหรอืรายละเอียดความก้าวหน้า 
เช่น ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละ
โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดงบประมาณที7
ใชด้าํเนินงาน เป็นตน้ 
o เป็นขอ้มลูในระยะเวลา 6 เดอืนแรกของปี 
พ.ศ. 2563 

นางวรศิรา  จติรมงคลศร ี
นางวฒันา  แกว้กลัยา 
นางสาวนิดาวรรณ  เพยีสพุรรณ 

012 รายงานผลการ

ดาํเนินงาน

ประจาํปี 

 

 

o แ ส ด งผ ล ก ารดํ า เนิ น งาน ต าม แ ผ น
ดาํเนินงานประจาํปี 
o มขีอ้มลูรายละเอยีดสรปุผลการดาํเนินงาน 
เชน่ ผลการดาํเนินการโครงการหรอืกจิกรรม 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ขอ้เสนอแนะ ผลสมัฤทธิ �ตามเป้าหมาย เป็น
ตน้ 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

นางวรศิรา  จติรมงคลศร ี
นางวฒันา  แกว้กลัยา 
นางสาวนิดาวรรณ  เพยีสพุรรณ 

 

การปฏิบัติงาน 

ขอ้ ประเดน็การตรวจ รายละเอยีดขอ้มลูที7เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผูร้บัผดิชอบ 

013 คูม่อืหรอื

มาตรฐานการ

ปฏบิตังิาน 

o แสดงคู่มอืหรอืแนวทางการปฏิบตัิงานที7
เจ้าหน้าที7ของหน่วยงานใช้ยดึถือปฏิบตัิให้
เป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
เช่น  เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สําหรับ
เจา้หน้าที7หรอืพนักงานตําแหน่งใด กําหนด
วธิกีารขั [นตอนการปฏบิตัอิยา่งไร เป็นตน้ 

นางวรศิรา  จติรมงคลศร ี
นางวฒันา  แกว้กลัยา 
นางสาวนิดาวรรณ  เพยีสพุรรณ 

 

การให.บริการ 

ขอ้ ประเดน็การตรวจ รายละเอยีดขอ้มลูที7เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผูร้บัผดิชอบ 

o14 คูม่อืหรอื

มาตรฐานการ

ใหบ้รกิาร 

o แสดงคู่ มือหรือแนวทางการปฏิบัติที7
ผู้รบับรกิารหรอืผู้มาติดต่อกบัหน่วยงานใช้
เป็นขอ้มูลในการขอรบับรกิารหรอืตดิต่อกบั
หน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น 
เป็ นคู่ มือสํ าห รับบริก ารหรือภ ารกิจ ใด 
กําหนดวธิกีารขั [นตอนการใหบ้รกิารหรอืการ

นายอุทนิ  พลมขุ 
นายสพุรรษ  ลุนมาตร 
นายธวชัชยั  สทุธยิา 



ขอ้ ประเดน็การตรวจ รายละเอยีดขอ้มลูที7เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผูร้บัผดิชอบ 

ตดิต่ออยา่งไร เป็นตน้ 
015 ขอ้มลูเชงิสถติิ

การใหบ้รกิาร 

o แสดงขอ้มูลสถติกิารใหบ้รกิารตามภารกจิ
ของหน่วยงาน 
o เป็นขอ้มลูการใหบ้รกิารที7เกดิขึ[นในปี พ.ศ. 
2563 

นายอุทนิ  พลมขุ 
นายสพุรรษ  ลุนมาตร 
นายธวชัชยั  สทุธยิา 

016 รายงานผลการ

สาํรวจความพงึ

พอใจการ

ใหบ้รกิาร 

o แสด งผ ลสํ า รวจค วาม พึ งพ อ ใจก าร
ให้บรกิารตามอํานาจหน้าที7หรอืภารกิจของ
หน่วยงาน 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 
 
 
 

นายอุทนิ  พลมขุ 
นายสพุรรษ  ลุนมาตร 
นายธวชัชยั  สทุธยิา 

017 E–Service o แสดงช่องทางที7บุคคลภายนอกสามารถ
ขอรบับรกิารตามอํานาจหน้าที7ภารกิจของ
หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื7อช่วย
อาํนวยความสะดวกแก่ผูข้อรบับรกิาร 
o สามารถเขา้ถงึหรอืเชื7อมโยงไปยงัช่องทาง
ขา้งตน้ไดจ้ากเวบ็ไซตห์ลกัของหน่วยงาน 

นายธวชัชยั  สทุธยิา 

 

ตวัชี'วดัย่อยที- ;.< การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาํปี 

ขอ้ ประเดน็การตรวจ รายละเอยีดขอ้มลูที7เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผูร้บัผดิชอบ 

018 แผนการใชจ้า่ย

งบประมาณ

ประจาํปี 

o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานที7มรีะยะ 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น 
งบประมาณตามแหล่งที7ได้รบัการจัดสรร 
งบประมาณตามประเภทรายการใชจ้า่ย เป็น
ตน้ 
o เป็นแผนที7มรีะยะเวลาบงัคบัใชใ้นปี พ.ศ. 
2563 

นางวรศิรา  จติรมงคลศร ี
นางวฒันา  แกว้กลัยา 
 

019 รายงานการกาํกบั

ตดิตามการใชจ้า่ย

งบประมาณ

ประจาํปี รอบ � 

เดอืน 

o แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงาน
ตามแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจาํปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็น
ตน้ 
o เป็นขอ้มลูในระยะเวลา 6 เดอืนแรกของปี 
พ.ศ. 2563 

นางวรศิรา  จติรมงคลศร ี
นางวฒันา  แกว้กลัยา 
 

020 รายงานผลการใช้

จา่ยงบประมาณ

o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใช้
จา่ยงบประมาณประจาํปี 

นางวรศิรา  จติรมงคลศร ี
นางวฒันา  แกว้กลัยา 



ขอ้ ประเดน็การตรวจ รายละเอยีดขอ้มลูที7เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผูร้บัผดิชอบ 

ประจาํปี o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณ เช่น ผลการใชจ้่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสมัฤทธิ �
ตามเป้าหมาย เป็นตน้ 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

 

              
 
 
 
 
 
 
 
                การจดัซื'อจดัจ้างหรือการจดัหาพสัด ุ
ขอ้ ประเดน็การ

ตรวจ 

รายละเอยีดขอ้มลูที7เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผูร้บัผดิชอบ 

021 แผนการจดัซื[อ

จดัจา้งหรอื

แผนการจดัหา

พสัดุ 

o แสดงแผนการจดัซื[อจดัจ้างหรอืแผนการ
จดัหาพสัดุตามที7หน่วยงานจะตอ้งดาํเนินการ
ตามพระราชบญัญตักิารจดัซื[อจดัจา้งและการ
บรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ����  
o เป็นขอ้มลูการจดัซื[อจดัจา้งในปี พ.ศ. 2563 

นางวรศิรา  จติรมงคลศร ี
นางวฒันา  แกว้กลัยา 
นายธวชัชยั  สทุธยิา 
 

022 ประกาศต่าง ๆ 

เกี7ยวกบัการ

จดัซื[อจดัจา้งหรอื

การจดัหาพสัดุ 

o แสดงประกาศตามที7หน่วยงานจะต้อง
ดําเนินการตามพระราชบญัญตักิารจดัซื[อจดั
จ้างและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ���� 
เช่น ประกาศเชญิชวน ประกาศผลการจดัซื[อ
จดัจา้ง เป็นตน้  
o เป็นขอ้มลูการจดัซื[อจดัจา้งในปี พ.ศ. 2563 

นางวรศิรา  จติรมงคลศร ี
นางวฒันา  แกว้กลัยา 
นายธวชัชยั  สทุธยิา 
 

023 สรปุผลการจดัซื[อ

จดัจา้งหรอืการ

จดัหาพสัดุราย

เดอืน 

o แสด งส รุป ผ ลก ารจัด ซื[ อ จัด จ้ า งขอ ง
หน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจดัซื[อจดัจ้าง 
เช่น งานที7ซื[อหรอืจ้าง วงเงนิที7ซื[อหรอืจ้าง 
ราคากลาง วธิกีารซื[อหรอืจา้ง รายชื7อผูเ้สนอ
ราคาและราคาที7เสนอ ผู้ได้รบัการคดัเลือก
และราคาที7ตกลง เหตุผลที7คดัเลอืกโดยสรุป 
เลขที7และวนัที7ของสญัญาหรอืขอ้ตกลงในการ
ซื[อหรอืจา้ง เป็นตน้ 
o จําแนกขอ้มูลเป็นรายเดอืน (กรณีไม่มกีาร
จดัซื[อจดัจา้งในรอบเดอืนใดใหร้ะบุวา่ไมม่กีาร
จดัซื[อจดัจา้ง)  

นางวรศิรา  จติรมงคลศร ี
นางวฒันา  แกว้กลัยา 
นายธวชัชยั  สทุธยิา 
 



ขอ้ ประเดน็การ

ตรวจ 

รายละเอยีดขอ้มลูที7เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผูร้บัผดิชอบ 

o เป็นขอ้มลูการจดัซื[อจดัจา้งในปี พ.ศ. 2563 
024 รายงานผลการ

จดัซื[อจดัจา้งหรอื

การจดัหาพสัดุ

ประจาํปี 

o แสดงผลการจดัซื[อจดัจา้งของหน่วยงาน 
o มขีอ้มูลรายละเอยีด เช่น งบประมาณที7ใช้
ใน ก ารจัดซื[ อ จัด จ้ า ง  ปั ญ ห า อุป สรรค 
ขอ้เสนอแนะ เป็นตน้ 
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

นางวรศิรา  จติรมงคลศร ี
นางวฒันา  แกว้กลัยา 
นายธวชัชยั  สทุธยิา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตวัชี'วดัย่อยที- ;.K การบริหารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 
การบริหารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 

ขอ้ ประเดน็การตรวจ รายละเอยีดขอ้มลูที7เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผูร้บัผดิชอบ 

025 นโยบายการ

บรหิารทรพัยากร

บุคคล 

o แสดงนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

ที7มี จุดมุ่ งหมายหรือวัต ถุประสงค์  เพื7 อ

ก่อให้เกิดการบริหารทรพัยากรบุคคลที7มี

ความโปรง่ใสและมคีณุธรรม 

o เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือ

ผู้บรหิารที7ได้รบัมอบหมาย หรอืนโยบายที7

กาํหนดในนามของหน่วยงาน 

o เป็นนโยบายที7ยงัใชบ้งัคบัในหน่วยงานใน

ปี พ.ศ. ����  

นางกติตพิร  ภตูะโชต ิ  

026 การดาํเนินการ

ตามนโยบายการ

บรหิารทรพัยากร

บุคคล 

o แสดงการดาํเนินการตามนโยบายการ

บรหิารทรพัยากรบุคคล เชน่ การวางแผน

กาํลงัคน การสรรหาคนดคีนเก่งเพื7อ

ปฏบิตังิานตามภารกจิของหน่วยงาน การ

พฒันาบุคลากร การสรา้งทางกา้วหน้าใน

สายอาชพี การพฒันาคณุภาพชวีติ การ

นางกติตพิร  ภตูะโชต ิ  



ขอ้ ประเดน็การตรวจ รายละเอยีดขอ้มลูที7เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผูร้บัผดิชอบ 

บรรจุและแต่งตั [งบุคลากร การประเมนิผล

การปฏบิตังิาน การสง่เสรมิจรยิธรรมและ

รกัษาวนิยัของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นตน้ 

o เป็นการดําเนินการที7มีความสอดรบักับ

นโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล ตามขอ้ 

0�� หรือเป็นไปตามกิจกรรมที7อยู่ภายใต้

นโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล ตามขอ้ 

O25 

o เป็นการดาํเนินการในปี พ.ศ. ���� 

027 หลกัเกณฑก์าร

บรหิารและพฒันา

ทรพัยากรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา

ทรพัยากรบุคคล ดงันี[ 

o หลัก เกณ ฑ์ การสรรหาและคัด เลือก

บุคลากร 

o หลกัเกณฑก์ารบรรจุและแต่งตั [งบุคลากร 

o หลกัเกณฑก์ารพฒันาบุคลากร 

o หลกัเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิาน

บุคลากร 

o หลกัเกณฑก์ารใหค้ณุใหโ้ทษและการสรา้ง

ขวญักาํลงัใจ 

o เป็นหลกัเกณฑท์ี7ยงัใชบ้งัคบัในหน่วยงาน

ในปี พ.ศ. ���� 

นางกติตพิร  ภตูะโชต ิ  

028 รายงานผลการ

บรหิารและพฒันา

ทรพัยากรบุคคล

ประจาํปี 

o แสดงผลการบรหิารและพฒันาทรพัยากร

บุคคล 

o มขีอ้มลูรายละเอยีดของการดาํเนินการ 

เชน่ ผลการดาํเนินการตามนโยบายการ

บรหิารทรพัยากรบุคคล ผลการวเิคราะหก์าร

บรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล เป็นตน้ 

o เป็นรายงานผลของปีที7ผา่นมา พ.ศ. ���� 

นางกติตพิร  ภตูะโชต ิ  

 
ตวัชี'วดัย่อยที- ;.O การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจดัการเรื-องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขอ้ ประเดน็การตรวจ รายละเอยีดขอ้มลูที7เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผูร้บัผดิชอบ 

029 แนวปฏบิตักิาร

จดัการเรื7อง

รอ้งเรยีนการ

o แสดงคู่มอืหรอืแนวทางการดําเนินการต่อ
เรื7องร้องเรยีนที7เกี7ยวข้องกบัการทุจรติและ
ประพฤตมิชิอบของเจา้หน้าที7ของหน่วยงาน 

นายอุทนิ  พลมขุ 
นายสพุรรษ  ลุนมาตร 
 



ขอ้ ประเดน็การตรวจ รายละเอยีดขอ้มลูที7เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผูร้บัผดิชอบ 

ทุจรติและ

ประพฤตมิชิอบ 

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
เช่น รายละเอยีดวธิกีารที7บุคคลภายนอกจะ
ทําการร้องเรียน รายละเอียดขั [นตอนหรือ
วธิกีารในการจดัการต่อเรื7องร้องเรยีน ส่วน
งานที7รบัผดิชอบ ระยะเวลาดําเนินการ เป็น
ตน้ 

030 ชอ่งทางแจง้เรื7อง

รอ้งเรยีนการ

ทุจรติและ

ประพฤตมิชิอบ 

o แสดงช่องทางที7บุคคลภายนอกสามารถ
แจ้งเรื7องร้องเรียนเกี7ยวกับการทุจริตและ
ประพฤตมิชิอบของเจา้หน้าที7ของหน่วยงาน
ผา่นทางชอ่งทางออนไลน์ 
o สามารถเขา้ถงึหรอืเชื7อมโยงไปยงัช่องทาง
ขา้งตน้ไดจ้ากเวบ็ไซตห์ลกัของหน่วยงาน 

นายอุทนิ  พลมขุ 
นายสพุรรษ  ลุนมาตร 
 

031 ขอ้มลูเชงิสถติิ

เรื7องรอ้งเรยีนการ

ทุจรติและ

ประพฤตมิชิอบ

ประจาํปี 

o แสดงข้อมูลสถิติเรื7องร้องเรยีนการทุจรติ
และประพฤติมิชอบของเจ้าห น้าที7 ของ
หน่วยงาน 
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื7อง
รอ้งเรยีน เชน่ จาํนวนเรื7อง เรื7องที7ดาํเนินการ
แล้วเสรจ็ เรื7องที7อยู่ระหว่างดําเนินการ เป็น
ตน้ 
(กรณีไม่มีเรื7องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื7อง

รอ้งเรยีน) 

o เป็นขอ้มลูในปี พ.ศ. ���� 

นายอุทนิ  พลมขุ 
นายสพุรรษ  ลุนมาตร 
 

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ขอ้ ประเดน็การ

ตรวจ 

รายละเอยีดขอ้มลูที7เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผูร้บัผดิชอบ 

032 ชอ่งทางการรบั

ฟังความคดิเหน็ 

o แสดงช่องทางที7บุคคลภายนอกสามารถ
แสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินงานตาม
อํานาจหน้าที7หรอืภารกจิของหน่วยงานผ่าน
ทางชอ่งทางออนไลน์ 
o สามารถเขา้ถงึหรอืเชื7อมโยงไปยงัช่องทาง
ขา้งตน้ไดจ้ากเวบ็ไซตห์ลกัของหน่วยงาน 

นายธวชัชยั  สทุธยิา 
นางสาวนิดาวรรณ  เพยีสพุรรณ 
นางสาวสทุธกิานต ์ สดุชา 

033 การเปิดโอกาส

ใหเ้กดิการมสีว่น

รว่ม 

o แสดงการดาํเนินการหรอืกจิกรรมที7แสดง
ถงึการเปิดโอกาส 
ใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดม้สีว่นรว่มในการ
ดาํเนินงานตามภารกจิ 
ของหน่วยงาน เชน่ รว่มวางแผน รว่ม
ดาํเนินการ รว่มแลกเปลี7ยน 

นายธวชัชยั  สทุธยิา 
นางสาวนิดาวรรณ  เพยีสพุรรณ 
นางสาวสทุธกิานต ์ สดุชา 



ขอ้ ประเดน็การ

ตรวจ 

รายละเอยีดขอ้มลูที7เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผูร้บัผดิชอบ 

ความคดิเหน็ หรอืรว่มตดิตามประเมนิผล 
เป็นตน้  
o เป็นการดาํเนินการในปี พ.ศ. ���� 

 
ตวัชี'วดัย่อยที- 10.1 การดาํเนินการเพื-อป้องกนัการทุจริต 
เจตจาํนงสจุริตของผูบ้ริหาร 

ขอ้ ประเดน็การตรวจ รายละเอยีดขอ้มลูที7เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผูร้บัผดิชอบ 

034 เจตจาํนงสจุรติ

ของผูบ้รหิาร 

o แสดงเนื[อหาเจตนารมณ์หรอืคํามั 7นว่าจะ
ปฏิบัติหน้าที7และบริหารหน่วยงานอย่าง
ซื7อสตัย์สุจรติ โปร่งใสและเป็นไปตามหลกั
ธรรมาภบิาล 
o ดําเนินการโดยผู้บรหิารสูงสุดคนปัจจุบนั
ของหน่วยงาน 

นางวรศิรา  จติรมงคลศร ี
นางกติตพิร  ภตูะโชต ิ

035 การมสีว่นรว่ม

ของผูบ้รหิาร 

o แสดงการดําเนินการหรอืกจิกรรมที7แสดง
ถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคน
ปัจจุบนั 
o เป็นการดาํเนินการหรอืกจิกรรมที7แสดงให้
เห็นถึงการให้ความสําคญักับการปรบัปรุง 
พฒันา และส่งเสรมิหน่วยงานดา้นคุณธรรม
และโปรง่ใส 
o เป็นการดาํเนินการในปี พ.ศ. ���� 

นางวรศิรา  จติรมงคลศร ี
นางกติตพิร  ภตูะโชต ิ

 
 
 
 
 
 
 

 
การประเมินความเสี-ยงเพื-อป้องกนัการทุจริต 

ขอ้ ประเดน็การตรวจ รายละเอยีดขอ้มลูที7เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผูร้บัผดิชอบ 

036 การประเมนิความ

เสี7ยงการทุจรติ

ประจาํปี 

o แสดงผลการประเมนิความเสี7ยงของการ
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติห น้าที7ที7อาจ
ก่อใหเ้กดิการทุจรติหรอืก่อใหเ้กดิการขดักนั
ระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนกบัผลประโยชน์
สว่นรวมของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน 
เช่น เหตุการณ์ความเสี7ยงและระดับของ

นายอุทนิ  พลมขุ 
นายสพุรรษ  ลุนมาตร 
 



ขอ้ ประเดน็การตรวจ รายละเอยีดขอ้มลูที7เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผูร้บัผดิชอบ 

ความเสี7ยง มาตรการและการดําเนินการใน
การบรหิารจดัการความเสี7ยง เป็นตน้ 
o เป็นการดาํเนินการในปี พ.ศ. ���� 

037 การดาํเนินการ

เพื7อจดัการความ

เสี7ยงการทุจรติ 

o แสดงการดําเนินการหรอืกจิกรรมที7แสดง
ถึงการจัดการความเสี7ยงในกรณีที7อาจ
ก่อใหเ้กดิการทุจรติหรอืก่อใหเ้กดิการขดักนั
ระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนกบัผลประโยชน์
สว่นรวมของหน่วยงาน 
o เป็ น กิ จก รรมห รือก ารดํ า เนิ น ก ารที7
สอดคล้องกบัมาตรการหรอืการดําเนินการ
เพื7อบรหิารจดัการความเสี7ยงตามขอ้ O36 
o เป็นการดาํเนินการในปี พ.ศ. ���� 

นายอุทนิ  พลมขุ 
นายสพุรรษ  ลุนมาตร 
 

 
การเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ร 

ขอ้ ประเดน็การตรวจ รายละเอยีดขอ้มลูที7เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผูร้บัผดิชอบ 

038 การเสรมิสรา้ง

วฒันธรรมองคก์ร 

o แสดงการดําเนินการหรอืกจิกรรมที7แสดง
ถึงการเสริมสร้างวัฒ นธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที7ของหน่วยงานมทีศันคติ ค่านิยม 
ในการปฏิบตัิงานอย่างซื7อสตัย์สุจรติ อย่าง
ชดัเจน 
o เป็นการดาํเนินการในปี พ.ศ. ���� 

นายอุทนิ  พลมขุ 
นายสพุรรษ  ลุนมาตร 
 

 
แผนป้องกนัการทุจริต 

ขอ้ ประเดน็การตรวจ รายละเอยีดขอ้มลูที7เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผูร้บัผดิชอบ 

039 แผนปฏบิตักิาร

ป้องกนัการทุจรติ 

o แสดงแผนปฏบิตักิารที7มวีตัถุประสงคเ์พื7อ
ป้องกนัการทุจรติหรอืพฒันาด้านคุณธรรม
และความโปรง่ใสของหน่วยงาน 
o มีข้อมู ลรายละเอียดของแผนฯ เช่น 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลา
ดาํเนินการ เป็นตน้ 
o เป็นแผนที7มรีะยะเวลาบงัคบัใชค้รอบคลุม
ปี พ.ศ. 2563 

นายอุทนิ  พลมขุ 
นายสพุรรษ  ลุนมาตร 
 

040 รายงานการกาํกบั

ตดิตามการ

ดาํเนินการป้องกนั

การทุจรติประจาํปี 

รอบ � เดอืน 

o แสดงความกา้วหน้าในการดาํเนินงานตาม
แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น 
ความกา้วหน้าการดาํเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ ที7 ใช้
ดาํเนินงาน เป็นตน้ 
o เป็นขอ้มลูในระยะเวลา 6 เดอืนแรกของปี 

นายอุทนิ  พลมขุ 
นายสพุรรษ  ลุนมาตร 
 



ขอ้ ประเดน็การตรวจ รายละเอยีดขอ้มลูที7เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผูร้บัผดิชอบ 

พ.ศ. 2563 
041 รายงานผลการ

ดาํเนินการป้องกนั

การทุจรติประจาํปี 

o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิ
การป้องกนัการทุจรติ 
o มขีอ้มลูรายละเอยีดสรุปผลการดาํเนินการ 
เชน่ ผลการดาํเนินการโครงการหรอืกจิกรรม 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ขอ้เสนอแนะ ผลสมัฤทธิ �ตามเป้าหมาย เป็น
ตน้ 
o ใชร้ายงานผลของปี พ.ศ. 2562 

นายอุทนิ  พลมขุ 
นายสพุรรษ  ลุนมาตร 
 

 
   ตวัชี'วดัย่อย XY.Z มาตรการภายในเพื-อป้องกนัการทุจริต 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกนัการทุจริตภายในหน่วยงาน 
ขอ้ ประเดน็การตรวจ รายละเอยีดขอ้มลูที7เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผูร้บัผดิชอบ 

042 มาตรการสง่เสรมิ

คณุธรรมและ

ความโปรง่ใส

ภายในหน่วยงาน 

o แสดงการวิ เค ราะห์ ผลการป ระเมิน
คุณธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินงาน
ของหน่วยงานภาครฐั ในปี พ.ศ. 2562  
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น 
ประเด็นที7เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที7
จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที7จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ[น  แนวทางการนําผลการ
วเิคราะหไ์ปสู่การปฏบิตัขิองหน่วยงาน เป็น
ตน้ 
o มีมาตรการเพื7อขับเคลื7อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ใหด้ขีึ[น ซึ7งสอดคลอ้งตามผลการวเิคราะห์ฯ 
โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกําหนด
ผู้รบัผดิชอบหรอืผู้ที7เกี7ยวข้อง การกําหนด
ขั [นตอนหรอืวธิกีารปฏบิตั ิ การกําหนดแนว
ทางการกํากบัติดตามให้นําไปสู่การปฏิบตัิ
และการรายงานผล เป็นตน้ 

นายอุทนิ  พลมขุ 
นายสพุรรษ  ลุนมาตร 
 

043 การดาํเนินการ

ตามมาตรการ

สง่เสรมิคณุธรรม

และความโปรง่ใส

ภายในหน่วยงาน 

o แสดงผลการดาํเนินการตามมาตรการเพื7อ
ส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
o มขีอ้มูลรายละเอยีดการนํามาตรการเพื7อ
ส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานในข้อ 042 ไปสู่การปฏิบตัิอย่าง
เป็นรปูธรรม   
o เป็นการดาํเนินการในปี พ.ศ. ���� 

นายอุทนิ  พลมขุ 
นายสพุรรษ  ลุนมาตร 
 

 



        มีหน้าที#  รวบรวมและจดัทาํเอกสารตามแบบตรวจการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ Open Data 

Integrity and Transparency Assessment (OIT)  และรายงานการเปิดเผยขอ้มลูในระบบการประเมนิ (OIT) 

หน้าเวบ็ไซตโ์รงเรยีน 

  ใหค้ณะกรรมการทีjไดร้บัแต่งตั hงปฏบิตัหิน้าทีj  ทีjไดร้บัมอบหมายอยา่งเครง่ครดั  เตม็

ความสามารถและเกดิผลดต่ีอทางราชการ 

   สั jง  ณ  วนัทีj  o[  พฤษภาคม  YZ[Z 

 

ลงชืjอ วา่ทีjรอ้ยตร ี 

         (มานพ  อานจนัทกึ)                                            

         ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนบา้นเหลา่นาด ี

 


