
ชื่อโครงการ โรงเรียนโปร่งใส ต้านภัยทุจริต        
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่  
ระยะเวลาด าเนินงาน 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565      
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพอตา เชียงทอง  นางสาววันวิสา ใหม่นวล     
แผนงาน พัฒนาผู้เรียนหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพ่ือทักษะชีวิตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
สนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน    
สนองนโยบาย สพม.ตาก ข้อที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ใน
ด้าน ICT กีฬา อาชีพ สามารถศึกษาต่อและน าไปประกอบอาชีพ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
1. หลักการและเหตุผล   
 ภายใต้บริบทของประเทศไทยที่ต้องเผชิญหน้าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์  ที่ปรับ
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อน  ท าให้กระบวนการพัฒนาการด้านต่างๆ ของประเทศขาดความ
สมดุลและก่อให้เกิดสภาพปัญหาที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันกันหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่
สั่งสมติดต่อกันมายาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การทุจริตในสังคมไทยจึงส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและ
เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนา ประเทศ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับ
สินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ใน ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิง
นโยบาย การไม่แยกแยะ ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ท าให้ส่งผลลบต่อสภาพสังคมไทยและการเป็น
แบบอย่างในเชิงลบแก่ เด็กและเยาวชน ทางโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ถเป็นโรงเรียนมัธยมประจ าต าบล ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่จะสามารถ
ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการต่อต้านการทุจริตได้ในระดับหนึ่ง และขอน้อมน าพระบรมราโชวาทดังกล่าวข้างต้น 
มาร่วมมือร่วมใจกันด าเนินการ ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติในโครงการ “โรงเรียนโปร่งใส ต้านภัยทุจริต” เพ่ือรวม
พลังแผ่นดินด้วยใจไทยใสสะอาด  
   การด าเนินการโครงการนี้จะเป็นความร่วมมือของนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน โดยน า
หลักการจากพระบรมราโชวาท พระราชด ารัส มาเรียนรู้และน าสู่การปฏิบัติ โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง เชื่อว่าจะ
สามารถร่วมต้านทุจริต ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ “โรงเรียนโปร่งใส ต้านภัยทุจริต” ได้ 
2. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือสร้างความตระหนักให้นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง รู้ถึงผลเสียหายความรุนแรงของปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ 
 2. เพ่ือปลูกจิตส านึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียน
ถนอมราษฎร์บ ารุง 
 3. เพ่ือสร้างเครือข่ายระหว่าโรงเรียนชุมชนในการร่วมมือกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
 



3. เป้าหมาย  
 3.1  เชิงปริมาณ   
  3.1.1 นักเรียนและคณะครู บุคลากรโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 

3.1.2 ผู้น าชุมชนและชาวบ้าน เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80   
 

 3.2  เชิงคุณภาพ   
  3.2.1 นักเรียนและคณะครู บุคลากรโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง มีจิตส านึกท่ีดีและตระหนักต่อ
การทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ 

3.2.2 ผู้น าชุมชนและชาวบ้านได้มีส่วนร่วมอยู่ในระดับดี  
 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. แกนน าจิตอาสาต่อต้าน

ทุจริต 
1. ประชุมวางแผนการจัดท า
โครงการ 
2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม  
3. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม 

1 มกราคม 
2564 
– 

31 มีนาคม 
2564 

 
พอตา 
วันวิสา 

 

 

2. ถ.ร ต้านทุจริตสู่ชุมชน 1. ประชุมวางแผนการจัดท า
โครงการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
3 .  ป ร ะส าน ง านติ ด ต่ อภ าคี
เครือข่ายชุมชน และด าเนินการ
ตามแผนการด าเนินงาน 
4. ตรวจสอบ  
5. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
1 พฤษภาคม 

2564 
– 

31 กรกฎาคม 
2564 

 
 

พอตา 
วันวิสา 

 

 

3. ซื่อสัตย์สุจริตตามวิถี
ประชาธิปไตย 

1. ประชุมวางแผนการจัดท า
โครงการ 
2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม  
3. สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม 

1 กรกฎาคม 
2564 
– 

30 สิงหาคม 
2564 

 
พอตา 
วันวิสา 

 

 

 
 
 
 
 



5. งบประมาณที่ใช้รวมทั้งสิ้น 20,000  บาท จ าแนกดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. แกนน าจิตอาสาต่อต้าน
ทุจริต 

 3,000 2,000  

2. ถ.ร ต้านทุจริตสู่ชุมชน 1,000 5,000 3,000  
3. ซื่อสัตย์สุจริตตามวิถี

ประชาธิปไตย 
 3,000 3,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,000 11,000 8,000 20,000 
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 

6. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 63 
ไตรมาสที่ 2 

2 ม.ค. – 31 มี.ค. 64 
ไตรมาสที่ 3 

1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64 
ไตรมาสที่ 4 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64 
- 5,000 10,000 5,000 

 

7. การติดตามและประเมินผล  (ให้วัดและประเมินผลจากเป้าหมาย) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ผลผลิต (Output) 
1. นักเรียนและคณะครู บุคลากร
โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง เข้า
ร่วมโครงการร้อยละ 100 
2. ผู้น าชุมชนและชาวบ้าน เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 80 
 

 
เข้าร่วมกิจกรรม  

 
 

เข้าร่วมกิจกรรม  
 

 
การลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 

การลงชื่อเข้ากิจกรรม 

ผลลัพธ์ (|Outcomes) 
1. นักเรียนและคณะครู บุคลากร
โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง มี
จิตส านึกท่ีดีและตระหนักต่อการ
ทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ 
2. ผู้น าชุมชนและชาวบ้านได้มีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับดี 

 
ปฏิบัติกิจกรรม 

 
 

ประเมินการมีส่วนร่วม 
ประเมินคุณภาพ 

 
แบบประเมินความตระหนักด้าน

คุณธรรม จริยธรรม 
 
 

แบบสังเกตการมีส่วนร่วม 
แบบประเมินชิ้นงาน 

 
 
 



8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
8.1 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการรู้ถึงผลเสียหายความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นและร่วมกันต่อต้าน

การทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ 
8.2 โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุงมีความสัมพันธ์ต่อชุมชนที่ดีขึ้น 
8.3 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 
 

ลงชื่อ     ผู้รับผิดชอบ/เสนอโครงการ 
                        ( นางสาวพอตา เชียงทอง ) 

                         ต าแหน่ง ครู 
 

         ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                         ( นายอนุสรณ์  เสระศาสตร์ ) 

                ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

    ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายอวยชัย ศรีตระกูล) 

                                ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำสั่งโรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง 

ที่   97/2565 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ 

 (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

...................................................................................................................  
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ ( ITA Online) 

ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ให้สถำนศึกษำมีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถำนศึกษำและ
เปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  

เพ่ือให้กำรน ำนโยบำยสู่กำรพัฒนำอย่ำงเป็นรูปธรรม โรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง สังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำก จึงอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ.2556 มำตรำ 39 และพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 
มำตรำ 27 จึงแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
1) นำยอนุสรณ์ เสระศำสตร์  ผู้อ ำนวยกำร    ประธำนกรรมกำร 
2) นำงสำวเสำวลักษณ์     ไม้แก่นสำร ครู คศ.2           กรรมกำร 
3) นำยศิริสัมพันธ์  มหัปประภำภิวัฒน์    ครู คศ.2           กรรมกำร 
4) นำยธดล      สำบุ่ง   ครู คศ.2           กรรมกำร 
5) นำยวุฒิพัทธิ์    โพทวี   ครู คศ.1           กรรมกำร 
6) นำยธนะชัย   จันทร์สุข  ครู คศ.1      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่   ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตัดสินใจ และแก้ปัญหำ ตลอดจนให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้รับผิดชอบใน

กำรเตรียมกำรประเมินในแต่ละตัวชี้วัดของประเด็นกำรตรวจ 
 

2. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำร ประกอบด้วย 
1) นำยวุฒิพัทธิ์    โพทวี         ครู คศ.1                  ประธำนกรรมกำร 
2) นำงสำวจันทิมำ   ชอบธรรม  ครู คศ.1           กรรมกำร 
3) นำงสำวศิริพร ถิระกำร   ครู คศ.1           กรรมกำร 
4) นำยธีรวัต  เอ่ียมมำ   ครู คศ.1    กรรมกำร 
5) นำยธนะชัย   จันทร์สุข  ครู คศ.1            กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 มีหน้ำที่ วำงแผนด ำเนินกำร ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรทุกฝ่ำย เพ่ือให้กำรด ำเนินไปด้วยควำม
เรียบร้อย 

.../3. คณะกรรมกำร.. 
 
 
 
 
 



3.  คณะกรรมกำรฝำ่ยด ำเนนิกำรจดัเตรยีมข้อมลู กำรเปิดเผยขอ้มลูทำงเวบ็ไซต์ของสถำนศกึษำ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประกอบด้วย 

1) นำยธนะชัย   จันทร์สุข   ครู คศ.1    ประธำนกรรมกำร 
2) นำงสำวจันทิมำ   ชอบธรรม  ครู คศ.1           รองประธำนกรรมกำร 
3) นำงสำวเสำวลักษณ์ ไม้แก่นสำร  ครู คศ.2          กรรมกำร 
4) นำยศิริสัมพันธ์  มหัปประภำภิวัฒน์    ครู คศ.2                 กรรมกำร 
5) นำยธดล      สำบุ่ง   ครู คศ.2                   กรรมกำร 
6) นำยวุฒิพัทธิ์    โพทวี   ครู คศ.1              กรรมกำร 

 7) นำยอมรศักดิ์    ศรีวิรัตน์  ครู คศ.2                 กรรมกำร 
 8) นำยศรัทธำ     อินพหล  ครู คศ.1                 กรรมกำร 
 9)  นำงสำวพอตำ    เชียงทอง  ครู คศ.1                 กรรมกำร 
 10) นำงเพียงขวัญ    ค ำตุ้ย  ครู คศ.1                 กรรมกำร 
 11) นำงสำวรัชนก    สุดด ี  ครู คศ.1                 กรรมกำร 

12) นำยสมภักดิ์ นำนเปำ   ครู คศ.1          กรรมกำร 
13) นำงสำวอริสรำ สวำทะสุข   ครู คศ.1          กรรมกำร 
14) นำยธีรวัต  เอ่ียมมำ   ครู คศ.1          กรรมกำร 
15) นำงสำววันวิสำ  ใหม่นวล    ครู คศ.1          กรรมกำร 
16) นำยพันธกำนต์ อุจจภูรี  ครูผู้ช่วย                  กรรมกำร 
17) นำยเกรียงไกร สีด ำ   ครูผู้ช่วย                  กรรมกำร 
18) นำงสำวฐิติมำ รำชเจริญ  ครูผู้ช่วย                  กรรมกำร 
19) นำงสำวประภำพร อหิงสำสกุล ครูผู้ช่วย            

 กรรมกำร 
 20) นำยชูเกียรติ ปันพรม   พนักงำนรำชกำร     กรรมกำร 
 21) นำงสำวฐณิชชญำณ์  ปองผดุง  พนักงำนรำชกำร     กรรมกำร 
 22) นำยอุดมศักดิ์ ต่อพนำ  ครูอัตรำจ้ำง     กรรมกำร 
 23) นำงสำวชนนิกำนต์ เชียงงำม  ครูอัตรำจ้ำง     กรรมกำร 
 24) นำงสำวหนึ่งฤทัย อิ่มกระจ่ำง  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร    กรรมกำร 

25) นำงสำวศิริพร ถิระกำร  ครู คศ.1       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ รวบรวมและจัดท ำเอกสำรตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ  
4. คณะกรรมกำรฝำ่ยด ำเนนิกำรเปิดเผยข้อมลูผำ่นเวบ็ไซตส์ถำนศึกษำ ประกอบด้วย 

1) นำยธีรวัต  เอ่ียมมำ   ครู คศ.1              ประธำนกรรมกำร 
2) นำยวุฒิพัทธิ์    โพทวี   ครู คศ.1        กรรมกำร 
3) นำยธนะชัย จันทร์สุข   ครู คศ.1                       กรรมกำร 
4) นำงสำวพอตำ    เชียงทอง  ครู คศ.1    กรรมกำรและ

เลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบควำมถูกต้อง เปิดเผยข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์สถำนศึกษำ และตอบแบบส ำรวจกำร
เปิดเผยข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 
 
 
 
 



5. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน ประกอบด้วย 
1) นำยวุฒิพัทธิ์    โพทวี   ครู คศ.1      ประธำนกรรมกำร 
2) นำงสำวจันทิมำ   ชอบธรรม  ครู คศ.1                กรรมกำร 
3) นำงสำวศิริพร ถิระกำร   ครู คศ.1                   กรรมกำร 
4) นำยธนะชัย   จันทร์สุข  ครู คศ.1          กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ จัดหำงบประมำณเบิกจ่ำยในกำรท ำกิจกรรมตำมควำมเหมำะสมและถูกต้อง  
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  22  สิงหำคม  พ.ศ. 2565 
        
 
 

  (นำยอนุสรณ์ เสระศำสตร์) 
              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสำรแนบท้ำย ค ำสั่งโรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง 
ที่ 97/2565 ลงวันที่ 22 สงิหำคม พ.ศ.2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ 
 (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ตวัชีว้ดัย่อยที ่9 ข้อมลูพืน้ฐำน 

ข้อ ข้อมลู รำยละเอยีดข้อมลู ผูร้บัผดิชอบ 
ข้อมูลพ้ืนฐำน 
o1 โครงสร้ำงหน่วยงำน - แสดงแผนผังแสดงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วน 

รำชกำรของสถำนศึกษำ  
- ประกอบด้วยต ำแหน่งที่ส ำคัญและกำร
แบ่งส่วนงำนภำยในสอดคล้องกับภำรกิจ 4 
ด้ำน ได้แก่ ด้ำนบริหำรวิชำกำร ด้ำน
งบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล ด้ำน
กำรบริหำรงำนทั่วไป และคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

- กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 

o2 ข้อมูลผู้บริหำร - แสดงข้อมูลของผู้บริหำรของสถำนศึกษำ 
- แสดงข้อมูล อย่ำงน้อยประกอบด้วย ชื่อ -
นำมสกุล ต ำแหน่ง รูปถ่ำย เบอร์โทรศัพท์ 
และท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  

o3 อ ำนำจหน้ำที่ - แสดงข้อมูลหน้ำที่และอ ำนำจของ
สถำนศึกษำ 
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

- กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 

o4 แผนยุทธศำสตร์ 
หรือ 
แผนพัฒนำ
สถำนศึกษำ 

- แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของ 
สถำนศึกษำท่ีมีระยะมำกกว่ำ 1 ปี 
-  มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ อย่ำงน้อย
ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์หรือแนวทำง 
เป้ำหมำย ตัวชี้วัด  
- เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลำบังคับใช้
ครอบคลุมปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

- กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 

o5 ข้อมูลกำรติดต่อ แสดงข้อมูลกำรติดต่อ ดังนี้ 
- ที่อยู่สถำนศึกษำ 
- หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ 
- หมำยเลขโทรสำร (ถ้ำมี) 
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) 
- แผนที่ตั้งสถำนศึกษำ 

- กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

 
 
 
 
 



ข้อ ข้อมลู รำยละเอยีดข้อมลู ผูร้บัผดิชอบ 
ข้อมูลพ้ืนฐำน (ต่อ) 
o6 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง - แสดงกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำร

ด ำเนินงำน 
หรือกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ ที่เป็น
ปัจจุบัน อย่ำงน้อยประกอบด้วย  
- รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช 2560 
- พรบ.กำรศึกษำแห่งชำติพ.ศ. 2542 และ
ที ่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พรบ. ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวง 
ศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
- พรบ. ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติม 
- พรบ. สภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2546 
- พรบ. กำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545 
- พรบ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 
2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

- กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 

o7 ข่ำวประชำสัมพันธ์ - แสดงข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ 
กำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือ
ภำรกิจ 
ของสถำนศึกษำ 
- เป็นข้อมูลข่ำวสำรที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ.  
2565 

- กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

o8 Q&A - แสดงต ำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถำนศึกษำ
ที่บุคคลภำยนอกสำมำรถ 
สอบถำมข้อมูลต่ำง ๆ ได้ และสถำนศึกษำ 
สำมำรถสื่อสำร ให้ค ำตอบกับสอบถำมได้ 
โดย 
มีลักษณะเป็นกำรสื่อสำรได้สองทำง ทำง
หน้ำเว็บไซต์ของสถำนศึกษำ (Q&A) 
ยกตัวอย่ำงเช่น 
Web board, กล่องข้อควำมถำม-ตอบ 
Messenger ศรอ ำ Chat, Chatbot เป็น
ต้น 

o9 Social Network - แสดงต ำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถำนศึกษำ
ที่สำมำรถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ำยสังคม



ออนไลน์ของหน่วยงำน ยกตัวอย่ำงเช่น 
Facebook,  
Twitter, Instagram เป็นต้น 

 
ตวัชีว้ดัย่อยท ี๙.๒ กำรบรหิำรงำน 

ข้อ ข้อมลู รำยละเอยีดข้อมลู ผูร้บัผดิชอบ 
กำรด ำเนินงำน 

 แผนกำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปี 

- แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของ 
สถำนศึกษำท่ีมี 
ระยะ 1 ปีงบประมำณ 
- มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ อย่ำงน้อย
ประกอบด้วยโครงกำรหรือกิจกรรม 
งบประมำณท่ีใช้ และระยะเวลำในกำร
ด ำเนินกำร  
- เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ใน 
ปีงบประมำณพ.ศ. 2565 

- กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 

o11 รำยงำนก ำกับ
ติดตำม  
กำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี รอบ ๖ 
เดือน 

- แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำน 
ตำมแผนด ำเนินงำนประจ ำปีในข้อ o10 
- มีเนื้อหำหรือรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ  
อย่ำงน้อยประกอบด้วยควำมก้ำวหน้ำกำร
ด ำเนินกำรแต่ละโครงกำร/กิจกรรม และ
รำยละเอียดงบประมำณที่ใช้ด ำเนินงำน 
- สำมำรถจัดท ำข้อมูลเป็นแบบรำยเดือน 
หรือรำยไตรมำส หรือ 6 เดือน ที่มีข้อมูล
คลอบคลุมในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

o12 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี 

- แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ด ำเนินงำนประจ ำปี 
-  มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำร
ด ำเนินงำน อย่ำงน้อยประกอบด้วย ผลกำร
ด ำเนินกำร 
โครงกำรหรือกิจกรรม ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ปัญหำอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ 
- เป็นรำยงำนผลของปีงบประมำณพ.ศ. 
2564 

กำรปฏิบัติงำน 
o13 คู่มือกำรปฏิบัติงำน - แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่

บุคลำกรในหน่วยงำนใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็น
มำตรฐำนเดียวกัน 
- มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน 

- ทุกกลุ่มบริหำรงำน 



อย่ำงน้อยประกอบด้วย คู่มือปฏิบัติภำรกิจ
งำน 4 ด้ำน ส ำหรับบุคลำกรในหน่วยงำน 
และ 
ก ำหนดวิธีกำรข้ันตอนกำรปฏิบัติอย่ำงไร  

 
ข้อ ข้อมลู รำยละเอยีดข้อมลู ผูร้บัผดิชอบ 

กำรให้บริกำร 
o14 คู่มือหรือมำตรฐำน

กำรให้บริกำร 
- แสดงคู่มือกำรให้บริกำรหรือแนวทำงกำร
ปฏิบัติที่ผู้รับบริกำรหรือผู้มำติดต่อกับ 
สถำนศึกษำ ใช้เป็นข้อมูลในกำรขอรับ
บริกำรหรือติดต่อกับสถำนศึกษำ 
- มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติ 
อย่ำงน้อยประกอบด้วย ประเภทงำน
ให้บริกำร 
ขั้นตอนกำรให้บริกำร แผนผัง/แผนภูมิกำร
ให้บริกำร ระยะเวลำที่ใช้ในกำรให้บริกำร 
และผู้รับผิดชอบในกำรให้บริกำร  
- หน่วยงำนจะต้องเปิดเผยอย่ำงน้อย 1 
คู่มือ 

- ทุกกลุ่มบริหำรงำน 

o15 ข้อมูลเชิงสถิติกำร 
ให้บริกำร 

- แสดงข้อมูลสถิติกำรให้บริกำรของ
สถำนศึกษำ 
- สำมำรถจัดท ำข้อมูลเป็นแบบรำยเดือน 
หรือรำยไตรมำส หรือรำย 6 เดือน ที่มี
ข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลำ 6 เดือนแรก
ของ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

o16 รำยงำนผลกำร
ส ำรวจ 
ควำมพึงพอใจกำร 
ให้บริกำร 

- แสดงผลส ำรวจควำมพึงพอใจกำร
ให้บริกำรของสถำนศึกษำ 
- เป็นรำยงำนผลของปีงบประมำณ พ.ศ.  
2564 

- กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

o17 E-Service - แสดงช่องทำงกำรให้บริกำรข้อมูลหรือ
ธุรกรรมภำครัฐสอดคล้องกับภำรกิจของ
หน่วยงำนผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตโดยผู้
ขอรับบริกำรไม่จ ำเป็นต้องเดินทำงมำยัง
หน่วยงำน 
- สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำง
ข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 

- กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

 
 
 
 



ตวัชีว้ดัย่อยที ่9.3 กำรบรหิำรเงนิงบประมำณ 
ข้อ ข้อมลู รำยละเอยีดข้อมลู ผูร้บัผดิชอบ 

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
o18 แผนกำรใช้จ่ำย 

งบประมำณประจ ำปี 
- แสดงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำท่ีมีระยะ 1 ปีงบประมำณ 
- มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ อย่ำงน้อย
ประกอบด้วยงบประมำณตำมแหล่งที่ได้รับ
กำร 
จัดสรรงบประมำณตำมประเภทรำยกำร 
ใช้จ่ำย  
- เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ใน 
ปีงบประมำณพ.ศ. 2565 

- กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 

 
ข้อ ข้อมลู รำยละเอยีดข้อมลู ผูร้บัผดิชอบ 

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี (ต่อ) 
o19 รำยงำนกำรก ำกับ

ติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี 
รอบ ๖ เดือน 

- แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี ในข้อ
o18 
- มีข้อมูลรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ 
อย่ำงน้อยประกอบด้วย ควำมก้ำวหน้ำกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณ  
- สำมำรถจัดท ำข้อมูลเป็นแบบรำยเดือน 
หรือรำยไตรมำส หรือรำย 6 เดือน ที่มี
ข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลำ 6 เดือนแรก 
ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

- กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 

o20 รำยงำนผลกำรใช้
จ่ำย 
งบประมำณประจ ำปี 

- แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร 
ใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
- มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรใช้ 
จ่ำยงบประมำณ อย่ำงน้อยประกอบด้วย  
ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปัญหำอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ  
- เป็นรำยงำนผลของปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ 
o21 แผนกำรจัดซื้อจัด

จ้ำงหรือแผนกำร
จัดหำพัสดุ 

- แสดงแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือ 
แผนกำรจัดหำพัสดุตำมท่ีหน่วยงำน 
จะต้องด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560 
- เป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน
ปีงบประมำณพ.ศ. 2565 

- กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 



หมำยเหต ุ: กรณีไม่มีกำรจัดจ้ำงที่มีวงเงิน
เกิน 5 แสนบำท หรือกำรจัดจ้ำงที่กฎหมำย
ไม่ได้ก ำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง ให้หน่วยงำนอธิบำยเพ่ิมเติมโดย
ละเอียด หรือเผยแพร่ว่ำไม่มีกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงในกรณีดังกล่ำว 

 
ตวัชีว้ดัย่อยที ่๙.๓ กำรบรหิำรงบประมำณ 
ตวัชีว้ดัย่อยท ี๙.๒ กำรบรหิำรงำน 

ข้อ ข้อมลู รำยละเอยีดข้อมลู ผูร้บัผดิชอบ 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพัสดุ 
o22 ประกำศต่ำงๆ

เกี่ยวกับกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงหรือจัดหำ
พัสดุ 

- แสดงประกำศตำมที่หน่วยงำนจะต้อง
ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติ กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560 ยกตัวอย่ำงเช่น ประกำศเชิญชวน 
ประกำศผล กำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นต้น 
- เป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน
ปีงบประมำณพ.ศ. 2565 

- กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 

o23 สรุปผลกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงหรือกำรจัดหำ
พัสดุรำยเดือน 

- แสดงสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ 
สถำนศึกษำ (ตำมรูปแบบ สขร.1) 
- มีข้อมูลรำยละเอียดผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
อย่ำงน้อยประกอบด้วย งำนที่ซื้อหรือจ้ำง 
วงเงินที่ซื้อ 
หรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีกำรซื้อหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ ผู้
ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง เหตุผล
ที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรืข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง 
- จ ำแนกข้อมูลเป็นรำยเดือน ที่มีข้อมูล
ครอบคลุมในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมำณพ.ศ. 2565 
หมำยเหตุ : กรณีไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน
รอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่ำไม่มีกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงในเดือนนั้น  

o24 รำยงำนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงหรือกำร
จัดหำพัสดุประจ ำปี 

-  แสดงผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของสถำนศึกษำ 
- มีข้อมูลรำยละเอียด อย่ำงน้อย
ประกอบด้วย 
งบประมำณท่ีใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- เป็นรำยงำนผลของปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

 



ตวัชีว้ดั ๙.๔ กำรบรหิำรและพัฒนำทรพัยำกรบคุคล 
ข้อ ข้อมลู รำยละเอยีดข้อมลู ผูร้บัผดิชอบ 

กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
o25 นโยบำยกำรบริหำร 

ทรัพยำกรบุคคล 
- เป็นนโยบำยหรือแผนกำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล ที่ยังใช้บังคับใน
หน่วยงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
- แสดงนโยบำยของผู้บริหำรสูงสุด หรือ
แผนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรที่
ก ำหนดในนำมของสถำนศึกษำ 

- กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 

o26  กำรด ำเนินงำนตำม 
นโยบำยกำรบริหำร 
ทรัพยำกรบุคคล 

- แสดงกำรด ำเนินกำรที่มีควำมสอดคล้อง
รับตำมนโยบำยหรือแผนกำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล ในข้อ o25 
- เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 

o27 หลักเกณฑ์กำร
บริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล 

- แสดงหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำ 
ทรัพยำกรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงำน
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 อย่ำงน้อย
ประกอบด้วย 
-  กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร 
- กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร 
- กำรพัฒนำบุคลำกร 
- กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร 
- กำรให้คุณให้โทษและกำรสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจ 
หมำยเหตุ : กรณีหน่วยงำนใชห้ลักเกณฑ์
ขององค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคล
หน่วยงำนสำมำรถน ำหลักเกณฑ์ดังกล่ำว
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

o28 รำยงำนผลกำร
บริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล
ประจ ำปี 

- แสดงผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล 
- มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรด ำเนินกำร 
อย่ำงน้อยประกอบด้วยผลกำรด ำเนินกำร
ตำม 
นโยบำยกำรบริหำร ทรัพยำกรบุคคล 
ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ผลกำร
วิเครำะห์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล 
- เป็นรำยงำนผลของปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 

 
 



ข้อ ข้อมลู รำยละเอยีดข้อมลู ผูร้บัผดิชอบ 
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (ต่อ) 
o29 แนวปฏิบัติกำร

จัดกำรเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

- แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรด ำเนินกำรต่อ
เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
- มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน 
อย่ำงน้อยประกอบด้วย รำยละเอียดวิธีกำร
ที่บุคคลภำยนอกจะท ำกำรร้องเรียน 
รำยละเอียดขั้นตอนหรือวิธีกำรในกำร
จัดกำรต่อเรื่องร้องเรียนส่วนงำนที่
รับผิดชอบระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร  

- กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 

กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o30 ช่องทำงกำรแจ้งเรื่อง 

ร้องเรียนกำรทุจริต 
- แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถ
แจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
ผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ โดยแยกต่ำงหำก
จำกชิ่งทั่วไป เพื่อเป็นกำรคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบำะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำร
ทุจริต และประพฤติมิชอบ 
- สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำง
ข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์หลักของสถำนศึกษำ 

- กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง 
ร้องเรียนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ  

- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบของบุคลำกรใน
สถำนศึกษำ 
มีข้อมูลควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำร เรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
อย่ำงน้อยประกอบด้วย จ ำนวนเรื่อง
ร้องเรียนทั้งหมด จ ำนวนเรื่องที่ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ และจ ำนวนเรื่องท่ีอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร  
- สำมำรถจัดท ำข้อมูลเป็นแบบรำยเดือน 
หรือรำยไตรมำส หรือรำย 6 เดือน ที่มี
ข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลำ 6 เดือนแรก
ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
หมำยเหตุ : กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้
เผยแพร่ว่ำไม่มีเรื่องร้องเรียน 

 
 
 



ข้อ ข้อมลู รำยละเอยีดข้อมลู ผูร้บัผดิชอบ 
กำรเปิดโอกำรให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 
o32 ช่องทำงกำรรับฟัง

ควำมคิดเห็น 
- แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถ
แสดงควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนตำม
อ ำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจของหน่วยงำนผ่ำน
ทำง 
ช่องทำงออนไลน์ 
- สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำง
ข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 

- กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 

o33 กำรเปิดโอกำสให้
เกิดกำรมีส่วนร่วม 

- แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดง
ถึงกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยนอกได้มี
ส่วน 
ร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของ
หน่วยงำน ยกตัวอย่ำงเช่น ร่วมวำงแผน 
ร่วมด ำเนินกำร ร่วมแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น หรือร่วม 
ติดตำมประเมินผล  
- เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 

 
ตวัชีว้ดัย่อยที ่10.1 กำรด ำเนนิกำรเพื่อป้องกนักำรทจุริต 

ข้อ ข้อมลู รำยละเอยีดข้อมลู ผูร้บัผดิชอบ 
เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 
o34 เจตจ ำนงสุจริตของ 

ผู้บริหำร และ
นโยบำยไม่รับ
ของขวัญ  
(No Gift Policy)  

เจตจ ำนงสจุริตของผูบ้รหิำร 
- แสดงเนื้อหำเจตนำรมณ์หรือค ำม่ันว่ำจะ
ปฏิบัติหน้ำที่และบริหำรสถำนศึกษำอย่ำง
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตำมหลัก
ธรรมำภิบำล (ด ำเนินกำรโดยผู้บริหำรสูงสุด
คนปัจจุบันของสถำนศึกษำ) 
- จัดท ำอย่ำงน้อย 2 ภำษำได้แก่ ภำษำไทย 
และภำษำอังกฤษ 
นโยบำยไมร่บัของขวญั (No Gift Policy) 
- แสดงนโยบำยว่ำผู้บริหำร เจำ้หน้ำที่และ
บุคลำกรทุกคนจะต้องไม่มีกำรรับของขวัญ 
(No Gift Policy) (ด ำเนินกำรโดยผู้บริหำร
สูงสุดคนปัจจุบันของสถำนศึกษำ) 
- จัดท ำอย่ำงน้อย 2 ภำษำได้แก่ ภำษำไทย 
และภำษำอังกฤษ 
- จัดกิจกรรมปลุกจิตส ำนึกหรือสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กร เช่น กำรจัดอบรมให้
ควำมรู้ กำรจัดท ำโปสเตอร์ประชำสัมพันธ์

 - กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 



กำรสร้ำงกำรรับรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น 
- เป็นกำรด ำเนินในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 

ข้อ ข้อมลู รำยละเอยีดข้อมลู ผูร้บัผดิชอบ 
เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร (ต่อ) 
o35 กำรมีส่วนร่วมของ 

ผู้บริหำร 
- แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดง
ถึงกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรสูงสุดคน
ปัจจุบัน 
- เป็นกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงให้
เห็นถึงกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุง 
พัฒนำ และส่งเสริมหน่วยงำนด้ำนคุณธรรม
และควำมโปร่งใส 
- เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 

- กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

กำรประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือกำรป้องกันกำรทุจริต 
o36 กำรประเมินควำม

เสี่ยงกำรทุจริต
ประจ ำปี 

- แสดงผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำร
ด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ท่ีอำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของสถำนศึกษำ 
- มีข้อมูลรำยละเอียดของผลกำรประเมิน 
เช่นเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง และระดับของ
ควำมเสี่ยงมำตรกำรและกำรด ำเนินกำรใน
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เป็นต้น 
- เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 

- กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 
o37 กำรด ำเนินกำรเพ่ือ 

จัดกำรควำมเสี่ยง
กำร 
ทุจริต 

- แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดง
ถึงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ในกรณีที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของสถำนศึกษำ 
- เป็นกิจกรรมหรือกำรด ำเนินกำรที่
สอดคล้องกับมำตรกำรหรือกำรด ำเนินกำร
เพ่ือบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมข้อ o36 
- เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 

- กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

 
 
 



ข้อ ข้อมลู รำยละเอยีดข้อมลู ผูร้บัผดิชอบ 
กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
o38 กำรเสริมสร้ำง

วัฒนธรรมองค์กร
ตำมมำตรฐำนทำง
จริยธรรม 

- แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดง
ถึงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนมีทัศนคติ ค่ำนิยม
ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต มี
จิตส ำนึกท่ีดี รับผิดชอบต่อหน้ำที่ตำม
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรครูปละ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงชัดเจนไม่น้อย
กว่ำ 5 กิจกรรม  
- เป็นกำรด ำเนินกำรที่หน่วยงำนเป็น
ผู้ด ำเนินกำรเอง 
- เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

- กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

แผนป้องกันกำรทุจริต 
o39 แผนปฏิบัติกำร

ป้องกันกำรทุจริต 
- แสดงแผนปฏิบัติกำรหรือโครงกำร
โรงเรียนสุจริตที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกัน
กำรทุจริตหรือพัฒนำด้ำนคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสของ 
สถำนศึกษำ 
- มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ/โครงกำรฯ 
อย่ำงน้อยประกอบด้วย โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ และช่วงเวลำด ำเนินกำร  
- เป็นแผนฯ/โครงกำรฯ ที่มีระยะเวลำ
บังคับใช้ 
ครอบคลุมปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

- กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 

o40 รำยงำนกำรก ำกับ 
ติดตำมกำร
ด ำเนินกำรป้องกัน
กำรทุจริตประจ ำปี
รอบ 6 เดือน 

- แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตหรือ
โครงกำรโรงเรียนสุจริต ตำมข้อ o39 
- มีข้อมูลรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ อย่ำง
น้อยประกอบด้วยควำมก้ำวหน้ำกำร
ด ำเนินกำรแต่ละโครงกำร/กิจกรรมและ
รำยละเอียดงบประมำณที่ใช้ด ำเนินงำน  
- สำมำรถจัดท ำข้อมูลเป็นรำยเดือนหรือ
รำยไตรมำส หรือ รำย 6 เดือน ที่มีข้อมูล
ครอบคลุมในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 



ข้อ ข้อมลู รำยละเอยีดข้อมลู ผูร้บัผดิชอบ 
มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตภำยในสถำนศึกษำ 
o41 รำยงำนผลกำร 

ด ำเนินกำรป้องกัน
กำร 
ทุจริตประจ ำปี 

- แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันกำรทุจริตหรือโครงกำรโรงเรียน
สุจริต 
- มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินกำร 
อย่ำงน้อยประกอบด้วย ผลกำรด ำเนินกำร 
โครงกำรหรือกิจกรรม ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ปัญหำอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ 
- เป็นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกัน
กำรทุจริตของปีงบประมำณพ.ศ. 2564 

- กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

 
ตวัชีว้ดัย่อยที ่10.2 มำตรกำรภำยในเพือ่ปอ้งกันกำรทจุรติ 

ข้อ ข้อมลู รำยละเอยีดข้อมลู ผูร้บัผดิชอบ 
มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตภำยในสถำนศึกษำ 
o42 มำตรกำรส่งเสริม

คุณธรรมและควำม
โปร่งใสภำยใน 
หน่วยงำน 

- แสดงกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 
- มีข้อมูลรำยละเอียดกำรวิเครำะห์ 
อย่ำงน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย 
เร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้นที่มี
ควำมสอดคล้องกับผลกำรประเมินฯ 
- มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรน ำผลกำร
วิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติหรือมำตรกำรเพ่ือ
ขับเคลื่อนกำร 
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำนให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตำมผลกำร
วิเครำะห์ฯ โดยมีรำยละเอียดต่ำง ๆ อย่ำง
น้อยประกอบด้วย กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ 
หรือผู้ที่ 
เกี่ยวข้อง กำรก ำหนดขั้นตอนหรือวิธีกำร
ปฏิบัติ กำรก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับ
ติดตำมให้น ำไปสู่ 
กำรปฏิบัติและกำรรำยงำนผล  

- กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 

o43 กำรด ำเนินกำรตำม 
มำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำม
โปร่งใสภำยใน 
หน่วยงำน 

- แสดงควำมก้ำวหน้ำหรือผลกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสภำยในสถำนศึกษำ 



- มีข้อมูลรำยละเอียดกำรน ำมำตรกำรเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำนในข้อ o42 ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำง
เป็น 
รูปธรรม 
- เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


