
 
 
 
 

คําสั่งโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 
ที่  62 / 2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
               ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

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

 ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กําหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน      
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2563 โดยกําหนดให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity 
and Transparency Assessment (OIT) ให้ตอบคําถามและรายงานการเปิดเผยข้อมูลในระบบการประเมิน (OIT) 
ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2563  เป็นการประเมินการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานผ่านระบบ ITAS ให้สาธารณะได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ ข้อมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน   
การบริหารเงินงบประมาณ  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน เพ่ือให้การ
ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเตรียมรับการประเมิน ดังน้ี 
 

1.  คณะกรรมการฝ่ายอํานวยการ   
  1)  นายสุวนิชย์  ณิชย์คําหาญ      ผูอ้ํานวยการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา              ประธานกรรมการ 
  2)  นายศุภชยั  ถิ่นชีลอง              ผูช้่วยผูอ้ํานวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 
  3)  นายนิวัฒน์  ขวัญบุญจันทร์   ครู      กรรมการ 
  4)  นายสามารถ  ขามจัตุรสั    ครู      กรรมการ 
  5)  นายทวีศักดิ์  พงศ์ด้วง    ครู      กรรมการ 
  6) นายเฉลิมพล  ตามเมอืงปัก   คร ู      กรรมการและเลขานุการ 
    
 

       มีหน้าที่  อํานวยความสะดวก ให้คําปรึกษา คําแนะนํา แก้ปัญหา ตดัสินใจ ตลอดจนให้ความชว่ยเหลือ 
แก่ผู้รับผดิชอบในการเตรียมการประเมินในแตล่ะตัวชี้วัดประเด็นการตรวจ 
 

         /2. คณะกรรมการดําเนินงาน.... 
 
 
 
 



หน้าที่ 2 
 

2. คณะกรรมการดําเนินงานตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and     
    Transparency Assessment (OIT) 
     ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพืน้ฐาน 
     ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดขอ้มลูที่เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 

     ขอ้มลูพ้ืนฐาน 
O1 โครงสร้างหน่วยงาน แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

ของสถานศึกษา ประกอบด้วยตําแหน่งที่สําคัญ 
และการแบ่งส่วนงานภายใน  เช่น งาน ๔ ฝ่าย 
หรือภาระงาน และองค์กรคณะบุคคล เป็นต้น 

นายศุภชัย ถิ่นชีลอง 
และคณะ 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของสถานศึกษา 
ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง รูปถ่าย ช่อง
ทางการติ ดต่ อ  ผู้ บริ หารสู งสุ ดห รือหั วห น้ า
สถานศึกษา และผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหาร
ของสถานศึกษา 

นายศุภชัย ถิ่นชีลอง 
และคณะ 

O3 อํานาจหน้าที่ แสดงข้อมูลหน้าที่และอํานาจของสถานศึกษา
ตามที่กฎหมายกําหนด 

นายศุภชัย ถิ่นชีลอง 

O4 แผนยุทธศาสตร์ หรอื
แผนพัฒนาสถานศึกษา 

1. แสดงแผนการดําเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มี
ระยะมากกว่า 1 ปี  
2. มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ 
หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น  
3. เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี 
พ.ศ. 2563 

นายสามารถ  ขามจัตุรัส 
และคณะ 

O5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังน้ี  
1. ที่อยู่สถานศึกษา  
2. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  
3. หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี) 
4. ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) 
5. แผนทีต่ั้งสถานศึกษา 

นายทวีศักดิ์ พงศ์ด้วง 
และคณะ 

     
 
 
 
 
 



หน้าที่ 3 
      
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดขอ้มลูที่เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 
O6 กฎหมายที่เก่ียวข้อง แสดงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานหรือ

การปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น 
 - พรบ.การศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเตมิ 
 - พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ 
 - พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ  
 - พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
 - พรบ.ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 
2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 -พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 -ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหาร
จัดการและขอบเขตการปฏิบัติห้าที่สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ (ออกตามมาตรา๓๕ พรบ.ระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 
 -กฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลกัเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้น 

 
นายศุภชัย  ถิน่ชีลอง 
และคณะ 

    การประชาสัมพันธ์ 
O7 ข่าวประชาสมัพันธ์ 1. แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ

ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของ
สถานศึกษา 
2. เป็นข้อมูลขา่วสารที่เกิดขึน้ในปี พ.ศ. 2563   

นายทวีศักดิ์  พงศ์ด้วง 
และคณะ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่ 4 
 
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดขอ้มลูที่เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
O8 Q&A 1. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถาม

ข้อมูลต่าง ๆ ได้ และสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้
คําตอบกับสอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสาร
ได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ 
เป็นต้น  
2. สามารถเชือ่มโยงไปยังชอ่งทางข้างต้นไดจ้าก
เว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 

นายสายัณห์  จ่าทัน 
 

O9 Social Network 1. แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
เช่น Facebook หรือ Line หรือ Twitter หรือ 
Instagram เป็นต้น   
2. สามารถเชือ่มโยงไปยังชอ่งทางข้างต้นไดจ้าก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

นายเฉลิมพล  ตามเมืองปัก 
นายศรไกร หินนอก 
นายสายัณห์  จ่าทัน 

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดขอ้มลูที่เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 

   การดําเนินงาน 
O10 แผนดําเนินงานประจําปี 1. แสดงแผนการดําเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มี

ระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น 
โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ระยะเวลา
ในการดําเนินการ เป็นต้น  
2. เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

นายสามารถ  ขามจัตุรัส 
และคณะ 

O11 รายงานการกํากับติดตาม 
การดําเนินงาน รอบ 6 เดอืน 

1. แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผน
ดําเนินงานประจําปี 
2. มีเน้ือหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดําเนินงาน 
เป็นต้น  
3. เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก  
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

นายสามารถ  ขามจัตุรัส 
และคณะ 

 



หน้าที่ 5 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดขอ้มลูที่เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 

   การดําเนินงาน 
O12 รายงานผลการดําเนินงาน

ประจําปี 
1. แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ประจําปี  
2. มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน เช่น 
ผลการดําเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย เป็นต้น  
3. เป็นรายงานผลการดําเนินงานของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

นายสามารถ  ขามจัตุรสั 
และคณะ 

O13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 1. แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ี
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน  
2. มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น 
เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สําหรับเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานตําแหน่งใด กําหนดวิธีการขั้นตอนการ
ปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 

ทุกกลุ่มงาน 

      การให้บรกิาร 
O14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 1. แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ

หรือผู้มาติดต่อกับ สถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการ
ขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น คู่มือ
หรือแนวทางการปฏิบัติสําหรับการให้บริการ 
ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอน การให้บริการ
แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ใน
การให้บริการ และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ  

ทุกกลุ่มงาน 

O15 ข้อมลูเชิงสถิตกิารให้บริการ 1. แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของ
สถานศึกษา  
2. เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นายสายัณห์  จ่าทัน 
และทุกกลุ่มงาน 

O16 รายงานผลการสํารวจความ   
พึงพอใจการให้บริการ 

1. แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการตาม
อํานาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา  
2. เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายสายัณห์  จ่าทัน 
และทุกกลุ่มงาน 

 
 



หน้าที่ 6 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดขอ้มลูที่เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 
      การให้บรกิาร 
O17 E-Service 1. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับ

บริการตามอํานาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกแก่ผู้
ขอรับบริการ 
2. สามารถเข้าถึงหรอืเชือ่มโยงไปยังชอ่งทางข้างต้นได้
จากเว็บไซต์หลกัของหน่วยงาน 

นายเฉลิมพล  ตามเมอืง
ปัก และทุกกลุม่งาน 

 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดขอ้มลูที่เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 

   แผนการใชจ้่ายงบประมาณประจําปี 
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจําปี 
1. แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี  
2. มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณ
ตามแหล่งที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
ประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น  
3. เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 

นายสามารถ  ขามจัตุรัส 

O19 รายงานการกํากับติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
รอบ 6 เดอืน 

1. แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี  
2. มี ข้ อมู ล รายละ เอี ยดความก้ า วห น้า  เ ช่ น 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น  
3. เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดอืนแรก  
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

นายสามารถ  ขามจัตุรัส 

O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี 

1. แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี  
2. มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณ เช่น ผลการใช้จา่ยงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย 
เป็นต้น  
3. เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 นายสามารถ  ขามจัตุรัส 
นางอุดมลักษณ์  เขิมขันธ์ 

 
 



หน้าที่ 7 
 
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดขอ้มลูที่เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 

     การจัดซือ้จัดจ้างหรือการจัดหาพัสด ุ
O21 แผนการจัดซือ้จัดจ้างหรือ

แผนการจัดหาพัสด ุ
1. แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุตามที่หน่วยงาน จะต้องดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
2. เป็นข้อมูลการจัดซือ้จดัจ้างในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 

น.ส.พลอยณภัส  เย็น
สุวรรณ 

 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดขอ้มลูที่เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 

     การจัดซือ้จัดจ้างหรือการจัดหาพัสด ุ
O22 ประกาศต่างๆ เก่ียวกับการ

จัดซือ้จดัจ้างหรือการจัดหาพัสด ุ
1. แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ เชิญชวน 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
2. เป็นข้อมูลการจัดซือ้จดัจ้างในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 
 

น.ส.พลอยณภัส   
เย็นสุวรรณ 

O23 สรุปผลการจดัซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดรุายเดือน 

1. แสดงสรุปผลการจัดซือ้จดัจ้างของสถานศึกษา  
2. มีข้อมลูรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น 
งานที่ซื้อหรอืจา้ง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง 
วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่
เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคาทีต่กลง เหตุผล
ที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซือ้หรือจ้าง เป็นต้น  
3. จําแนกข้อมลูเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อ
จัดจ้างในรอบเดอืนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัด
จ้าง)   
4. เป็นข้อมูลการจัดซือ้จดัจ้างในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 

 น.ส.พลอยณภัส   
เย็นสุวรรณ 

 
 



หน้าที่ 8 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดขอ้มลูที่เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 
O24 รายงานผลการจัดซือ้จดัจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุประจําปี 
1. แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา 
2. มีข้อมลูรายละเอียด เช่น งบประมาณที ่ใช้ใน
การจัดซือ้จดัจา้ง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
เป็นต้น  
3. เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 น.ส.พลอยณภัส  
เย็นสุวรรณ 

 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดขอ้มลูที่เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 

   การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล 
1. แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มี
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมี
คุณธรรม  
2. เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่
ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กําหนดในนามของ
สถานศึกษา  
3. เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา 
ในปี พ.ศ. 2563 
 

นายศุภชัย  ถิน่ชีลอง 
และคณะ 

 
 
 
  

O26 

การดําเนินการตามนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

1. แสดงการดําเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกําลังคน การสรร
หาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การ
ปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรใน หน่วยงาน เป็นต้น  
2. เป็นการดําเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือ
เป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25  
3. เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นายศุภชัย  ถิน่ชีลอง 
และคณะ 

 
 



หน้าที่ 9 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดขอ้มลูที่เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 
   การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

แสดงห ลัก เกณฑ์การบริหารและ พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ดังน้ี 
1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  
4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากร  
5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้าง
ขวัญกําลังใจ  
6. เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 นายศุภชัย  ถิน่ชีลอง 
และคณะ 

O28 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี 

1. แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  
2. มีข้อมูลรายละเอียดของการดําเนินการ เช่น 
ผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหาร
และ พัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น  
3. เป็นรายงานผลการดําเนินงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

นายศุภชัย  ถิน่ชีลอง 
และคณะ 

การจัดการเรือ่งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรือ่ง

ร้องเรียนการทจุริตและ
ประพฤติมชิอบ 

1. แสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา 
2. มีข้อมลูรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น 
รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการ
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการ
จัดการต่อเรือ่งร้องเรียน ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลา ดําเนินการ เป็นตน้ 

 

นายศุภชัย  ถิน่ชีลอง 

 
 
 
 



หน้าที่ 10 
 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดขอ้มลูที่เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 
การจัดการเรือ่งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
O30 ช่องทางแจ้งเรือ่งร้องเรียนการ

ทุจริต 
1. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมชิอบ
ของเจ้าหน้าทีข่องสถานศึกษาผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์  
2. สามารถเข้าถึงหรือเชือ่มโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 

 นายศุภชัย  ถิน่ชีลอง 
 

O31 ข้อมลูเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมชิอบ

ประจําปี 

1. แสดงขอ้มลูสถิติเรือ่งรอ้งเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบของบุคลากรในสถานศึกษา  
2. มีข้อมลูความก้าวหน้าการจัดการเรือ่งร้องเรียน 
เช่น จํานวนเร่ือง เรือ่งที่ดําเนินการแล้วเสร็จ เรือ่ง
ที่อยู่ระหว่างดาํเนินการ เป็นต้น (กรณีไมม่ีเรื่อง
ร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องรอ้งเรียน)  
3. เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 นายศุภชัย  ถิน่ชีลอง 
 

   การเปิดโอกาสให้เกิดการมสี่วนร่วม 
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 1. แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดง

ความคิดเห็นต่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์  
2. สามารถเข้าถึงหรือเชือ่มโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

นายศุภชัย  ถิน่ชีลอง 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการม ี
ส่วนร่วม 

1. แสดงการดาํเนินการหรือกิจกรรมทีแ่สดงถึงการ
เปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียได้มสี่วนร่วมในการ
ดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วม
วางแผน ร่วมดาํเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และร่วมตดิตามประเมินผล เป็นต้น   
2. เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ทุกกลุ่มงาน 

 
 

 
 
 
 



หน้าที่ 11 
 

ตัวชี้วัดวัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปอ้งกันการทุจรติ 
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดขอ้มลูที่เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 

เจตจํานงสุจรติของผู้บริหาร 
O34 เจตจํานงสุจรติของผู้บริหาร 1. แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคํามั่นว่าจะปฏิบัติ

หน้าที่และบริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทํา
อย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
2. ดําเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของ
สถานศึกษา 

 

นายศุภชัย  ถิน่ชีลอง 
และทุกกลุ่มงาน 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 1. แสดงการดาํเนินการหรือกิจกรรมทีแ่สดงถึงการ
มีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสดุคนปัจจุบัน  
2. เป็นการดําเนินการหรือกิจกรรมทีแ่สดงให้เห็น
ถึงการให้ความสําคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และ
ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  
3. เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 
 

นายศุภชัย  ถิน่ชีลอง 
และทุกกลุ่มงาน 

 การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต  
O36 การประเมินความเสี่ยงการ

ทุจริตประจําปี 
1. แสดงผลการประ เมิ นความ เสี่ ย งของการ
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา  
2. มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น 
เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเส่ียง 
มาตรการและการดําเนินการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เป็นต้น  
3. เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 
 

นายศุภชัย  ถิน่ชีลอง 
และทุกกลุ่มงาน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่ 12 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดขอ้มลูที่เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 
เจตจํานงสุจรติของผู้บริหาร 
O37 การดําเนินการเพ่ือจัดการความ

เสี่ยงการทุจริต 
1. แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
จัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา 
2. เป็นกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคล้องกับ
มาตรการหรือการดําเนินการเพ่ือบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตามข้อ O36  
3.เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

นายศุภชัย  ถิน่ชีลอง 
และทุกกลุ่มงาน 

     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์ร 1. แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน  
2. เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

 
 

ทุกกลุ่มงาน 

       แผนป้องกันการทุจริต 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการ

ทุจริตประจําปี 
1. แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของสถานศึกษา 
2. มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ 
กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดําเนินการ เป็นต้น  
3. เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นายศุภชัย  ถิน่ชีลอง 
และทุกกลุ่มงาน 

O40 รายงานการกํากับติดตามการ
ดําเนินการป้องกันการทุจริต 
รอบ 6 เดอืน 

1. แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
2. มี ข้ อมู ลรายละเอี ยดความก้ าวหน้ า  เช่ น 
ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดําเนินงาน เป็นต้น  
3. เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดอืนแรก  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นายศุภชัย  ถิน่ชีลอง 
และทุกกลุ่มงาน 

 



หน้าที่ 13 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดขอ้มลูที่เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา 
O41 รายงานผลการดําเนินการ

ป้องกันการทุจริตประจําปี 
1. แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต  
2. มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ เช่น 
ผลการดําเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายเป็นต้น  
3. ใช้รายงานผลการดําเนินงาน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

นายศุภชัย  ถิน่ชีลอง 
และทุกกลุ่มงาน 

 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดขอ้มลูที่เผยแพร ่ คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา 
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม 

และความโปรง่ใสภายใน
หน่วยงาน 

1. แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562   
2. มีข้อมลูรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็น
ที่เป็นข้อบกพร่อง หรอืจดุอ่อนที่จะตอ้งแก้ไขโดย
เร่งด่วน ประเด็นที่จะตอ้งพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทาง 
การนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงาน เป็นต้น  
3. มีมาตรการเพ่ือขับเคลือ่นการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปรง่ใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียด
ต่าง ๆ เช่น การกําหนดผู้รับผดิชอบหรอืผู้ที่
เก่ียวข้อง การกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
การกําหนดแนวทางการกํากับ ตดิตาม ให้นําไปสู่
การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 
 

นายศุภชัย  ถิน่ชีลอง 
และทุกกลุ่มงาน 

O43 การดําเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

1. แสดงผลการดําเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา  
2. มีข้อมลูรายละเอียดการนาํมาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม    
3. เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นายศุภชัย  ถิน่ชีลอง 
และทุกกลุ่มงาน 

 

        



 
  มีหน้าที่  รวบรวมและจัดทําเอกสารตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data 
Integrity and Transparency Assessment (OIT) และรายงานการเปิดเผยข้อมูลในระบบการประเมิน (OIT) หน้า
เว็บไซต์โรงเรียน 
 

           ให้คณะกรรมการทีไ่ด้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด   เต็มความสามารถและเกดิผลดี
ตอ่ทางราชการ 
                
 

       สั่ง   ณ  วันที่  1 กันยายน  พ.ศ. 2563 
 

          
        
               
           (นายสุวนิชย์  ณิชย์คําหาญ) 

                              ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 
 

 
 
 
 
 

                          


