
    
 

 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 
ที ่ 179/2563  

เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของโรงเรียนออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

   
 ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน 
ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนด โดยปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูก ก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ซึ่งที่ผ่านมา โรงเรียนสงวนหญิงได้ด าเนินการอยู่แล้วนั้น 
 เพ่ือให้การด าเนินงานการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันตามก าหนดเวลาจึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนสงวนหญิงประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้     

1. คณะท ำงำนฝ่ำยอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
1.๑. นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ ประธานกรรมการ 
1.๒. นางเนตร์ชุกร หอมไม่วาย  กรรมการ 
1.๓. นางกรชศา เพชรปภาสิน  กรรมการ 
1.๔. นายโยธิน พูลก าลัง  กรรมการ 
1.5. นางสาววนิดา สวนดอกไม ้  กรรมการและเลขา 
1.6. นางสาวขวัญตา ศิลปไพบูลย์พานิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.7. นางสาวนริศตา ด้วงต้อย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้ำที่ 
1) ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แนะ แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2) ก ากับ ติดตาม ตรวจทาน ประสานผู้ตรวจแบบส ารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียภายนอก และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดอ่ืนๆ ให้ด าเนินการทันตามก าหนดเวลาในปฏิทิน 
3) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. คณะท ำงำนรับผิดชอบดำวน์โหลด “แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ประกอบด้วย 
2.1. นางสาววนิดา สวนดอกไม ้  ประธานกรรมการ 
2.2. นางสาวนริศตา ด้วงต้อย  กรรมการ 
2.3. นางสาวสุกฤตา โพธิ์พระ  กรรมการ 
2.4  นางสาวธิดารัตณ์ จันทร์ข า  กรรมการ 
2.5  นางสาวขวัญตา ศิลปไพบูลย์พานิช กรรมการและเลขานุการ 
 



    
 

 มีหน้ำที่ 
1) ดาวนโหลดไฟล์ "แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" จากเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต

(www.uprightschool.net) 
๑.1) แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assesent : IA) 

เพ่ือการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน ตอบตัวชี้วัด ๕ ตัวชี้วัด 30 
ค าถาม ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้
อ านาจ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพยากรของทางราชการ ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลกรทุกระดับท่ีท างานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม ่
น้อยกว่า ๑ ขั้นต่ าจ านวนน้อยกว่า 50 คน โดยวัดการรับรู้ IIT ด้วยตนเอง 

๑ .๒ )  แบบวั ด ผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เ สี ย ภ ายนอก  ( Extemnal Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) เพ่ือประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตอบตัวชี้วัด ๓ ตัวชี้วัด ๑๕ ค าถาม 
ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุง
ระบบการท างาน 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ขั้นต่ าจ านวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน 
โดยวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง 

๒) ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามา
ตอบ แบบ IIT และ EIT 

3) ส่งไฟล์แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปที่อีเมล์ itaonline2019@pracharath.ac.th 
4) ก ากับดูแลระบบและติดตามการประเมิน IIT และ EIT ให้ได้ตามจ านวนที่ สพฐ.ก าหนด 
5) ประสานข้อมูลกับฝ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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๓. คณะท ำงำนรับผิดชอบตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ประกอบด้วย 

ชื่อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลเผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบนับนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยข้อมูล
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๕ ประเดน็ 
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน ๙ ค ำถำม ประกอบด้วย 

๑. 
โครงสร้าง
หน่วยงาน 

แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน หนว่ยงานประกอบด้วย
ต าแหน่งที่ส าคัญและการแบ่งสว่นงานภายใน เช่น กลุ่มบริหารงาน เปน็ต้น 

กลุ่ม ICT 

๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงานและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
การบรหิารของหน่วยงานประกอบด้วยชื่อนามสกุลต าแหน่งรูปถ่ายช่องทาง
การติดต่อ 

งาน
เลขานุการ 

๓. อ านาจหนา้ที ่ แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
งานนโยบาย
และแผนงาน 

๔. 

แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนา

หน่วยงาน 

แสดงแผนการด าเนนิภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปีมี
ข้อมูลรายละเอียดของแผนเช่นยุทธศาสตร์หรือแนวทางเป้าหมายตัวชี้วดัเป็น
ต้นเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคบัใช้ครอบคลุมปีพ.ศ. 256 

งานประกัน
คุณภาพ

การศึกษา 

๕. ข้อมูลการติดต่อ 

แสดงข้อมูลการติดต่อดังนี ้
     1.1 ที่อยู่หน่วยงาน 
     1.2 หมายเลขโทรศัพท ์
     1.3 หมายเลขโทรสาร 
     1.4 ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
     1.5 แผนทีต่ั้งหน่วยงาน 

งานนโยบาย
และแผน 

๖. 
กฎหมายที่เก่ียง

ข้อง 

แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบตัิงานของหน่วยงานเช่น 
- พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญตัิ การศึกษาภาคบงัคับพ.ศ. 2545 
- พระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2540 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
- ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ. 2535 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการพ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอก
สถานศึกษาพ.ศ. 2548 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนพ.ศ. 2563 

 

 

กลุ่ม ICT 
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ชื่อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลเผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบนับนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยข้อมูล
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๕ ประเดน็  (ต่อ) 
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐำน จ ำนวน ๙ ค ำถำม ประกอบด้วย (ต่อ) 

7. ข่าวประชาสัมพนัธ ์ แสดงข่าวสารต่างๆที่เก่ียวข้องกับการด าเนนิงานตามอ านาจหนา้ที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงานและต้องเป็นข้อมูลข่าวสารภายในปีพ.ศ. 2563 

กลุ่ม ICT 

8. Q&A 

แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆไดแ้ละหน่วยงาน
สามารถสื่อสาร ให้ค าตอบกับผูส้อบถามไดโ้ดยมีลักษณะเป็น การสื่อสารได้
สองทางเชน่ web board ,กล่องข้อความถามและตอบสามารถเชื่อมโยงไป
ยังช่องทางข้างตน้ไดจ้ากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน 

กลุ่ม ICT 

9. Social Network 
แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานเช่น Facebook Twitter 
Instagram LINE เป็นต้น และสามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น ไดจ้าก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

กลุ่ม ICT 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 กำรบริหำรงำน จ ำนวน 8 ข้อ ประกอบด้วย 

10. 
แผนด าเนนิงาน

ประจ าป ี

แผนการด าเนนิงานภารกิจของคนงานที่มีระยะ ประจ าปี1 ปี มีรายละเอียด
ของโครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการด าเนินการ 
และต้องเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

งานนโยบาย
และแผน 

11. 

รายงานการก ากับ
ติดตามการ

ด าเนินงานรอบ 6 
เดือน 

ความก้าวหน้าการด าเนนิงานตามแผนด าเนนิงานประจ าปี มีเนือ้หาหรือ
รายละเอียดความก้าวหน้าในการด าเนินการ แต่ละโครงการหรือกิจกรรม
งบประมาณที่ใช้ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 

งานนโยบาย
และแผน 

12. 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน
ประจ าป ี

ผลการด าเนนิงานของด าเนินงานประจ าปี มีข้อมูลสรปุผลการด าเนินงานการ
ใช้จ่าย งบประมาณ ปญัหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
เป็นรายงานผลการด าเนินงานของประจ าปีงบประมาณ 2562 

งานนโยบาย
และแผน 

13. 
คู่มือหรือมาตรฐาน

ปฏิบัติงาน 

คูม่ือหรือแนวทางการปฏบิัติงานที่เจ้าหนา้ที่หน่วยงานหน่วยงานใช้ยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัมีรายละเอียดของการปฏิบัติงานส าหรับ
ต าแหน่ง 

กลุ่ม ICT 

14. 
คู่มือหรือมาตรฐาน

การให้บริการ 

คู่มือหรือแนวทางของการปฏิบตัิส าหรับผู้มาติดต่อ 
มีรายละเอียดของการปฏิบัตสิ าหรับการให้บริการประเภทงานให้บริการ 
ขั้นตอนการให้บริการ แผนผังระยะเวลาในการให้บริการ และผูร้ับผิดชอบใน
การให้บริการเช่น คู่มือ-ประชาชน 

กลุ่ม ICT 

15. 
ข้อมูลเชิงสถิติการ

ให้บริการ 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องมีข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ตาม
อ านาจหนา้ที่หรือภารกิจของหน่วยงานและจะต้องเปน็ข้อมูลภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ทุกกลุ่ม
บริหารงาน 

 

 
๓. คณะท ำงำนรับผิดชอบตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open data Integrity and 

Transparency Assessment : OIT) ประกอบด้วย (ต่อ) 
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๓. คณะท ำงำนรับผิดชอบตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ประกอบด้วย (ต่อ) 

 
ชื่อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลเผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบนับนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยข้อมูล
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๕ ประเดน็ (ต่อ) 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 กำรบริหำรงำน จ ำนวน 8 ข้อ ประกอบด้วย (ต่อ) 

16. 

รายงานการส ารวจ 
ความพึงพอใจการ

ให้บริการ 

รายงานการส ารวจความพึงพอใจหรือการให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ทุกกลุ่ม
บริหารงาน 

17. E-Service 

ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถเข้ารับบริการตามอ านาจหนา้ที่หรือ
ภารกิจของช่องทางออนไลน์เพือ่ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
และสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยงัช่องทางข้างต้นได้จากเวบ็ไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

กลุ่ม ICT 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ จ ำนวน 7 ข้อ ประกอบด้วย 

18. 
แผนการใช้จา่ย
งบประมาณ 

แผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานงบประมาณที่มีระยะ 1 
ปีจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ เช่นงบประมาณตามแหล่งที่ได้รบัการจัดสรรตาม
ประเภทรายการใช้จา่ยและเปน็แผนที่มีระยะบังคบัใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

กลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณ 

19. 

รายงานการก ากับ 
ติดตามการใช้จา่ย
งบประมาณ ราย

ไตรมาส 

ความก้าวหน้าในการด าเนนิงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีมี
ข้อมูลรายละเอียดความก้าวหนา้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นข้อมูล
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณพ.ศ. 2563 

กลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณ 

20. 

รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าป ี

ผลการด าเนนิงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี มีรายละเอียด
ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณ 

21. 

แผนการจัดซื้อจัด
จ้าง หรือแผนการ

จัดหาพัสด ุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจา้งและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นข้อมูลภายในปงีบประมาณ พ.ศ. 
2563 

กลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณ  

กลุ่มICT 

22. 

ประกาศต่างๆ
เก่ียวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการ

จัดหาพัสด ุ

ประกาศตามที่หน่วยงานต้องด าเนินการตามการจัดซื้อจัดจา้งและการ
บริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นข้อมูลภายในปงีบประมาณพ.ศ. 2563 

กลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณ  

กลุ่มICT 
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๓. คณะท ำงำนรับผิดชอบตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ประกอบด้วย (ต่อ) 

 
ชื่อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลเผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบนับนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยข้อมูล
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๕ ประเดน็ (ต่อ) 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ จ ำนวน 7 ข้อ ประกอบด้วย (ต่อ) 

23. 

สรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการ

จัดหาพัสดุ
ประจ าป ี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหนว่ยงานมีข้อมูลรายละเอียดการจะซื้อจะจ้าง
งานที่ซื้อ หรือจ้าง วงเงนิที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อ หรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาที่ตกลงเหตุผลที่
เลือกโดยสรุปเลขที่และวนัที่ของสัญญาข้อตกลงในการซื้อหรือจ้างโดย
จ าแนกเป็นรายเดือน (กรณีไม่มกีารจะซื้อจะจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่
มีการจะซื้อจะจ้าง) เป็นข้อมูลภายในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

กลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณ   

24. 

รายงานผลการ
จัดซื้อ จัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุ
ประจ าป ี

ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจ าปมีีข้อมูล
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปญัหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ เป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลุ่ม
บริหารงาน
งบประมาณ   

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล จ ำนวน 4 ข้อ ประกอบด้วย 

25. 

นโยบายการ
บริหารทรัพยากร

บุคคล 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อ
ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคณุธรรมเป็น
นโยบายของผูบ้ริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รบัมอบหมายหรือนโยบาย ที่
ก าหนดในนามของหน่วยงานและเป็นนโยบายที่ยงับังคบัใช้ในหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เช่น แผนพัฒนาการบริหารงานบุคคล, 
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล  

26. 

การด าเนินการ
ตามนโยบาย การ
บริหาร ทรัพยากร

บุคคล 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากร บุคคล การวางแผน
ก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
การพัฒนาบุคลากรการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพฒันาคุณภาพ
ชีวิตการบรรจุและแตง่ตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏบิัติงาน การ
ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินยัของบุคลากรในหน่วยงาน เปน็ต้น การ
ด าเนินการที่มีความสอดรับกบันโยบายการหรือบริหารทรัพยากรบุคคลเป็น
การด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เช่น การก าหนดอัตราก าลัง 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล  

27. 

หลักเกณฑ์การ
บริหาร และ

พัฒนาทรัพยากร 
บุคคล 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะต้องมีหลักเกณฑ์การ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากรหลกัเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสรา้งขวัญก าลังใจเป็น
หลักเกณฑ์ที่อยากบังคับใช้ในหน่วยงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เช่น 
ค าสั่งคณะกรรมการการประเมนิฯ ประกาศรับสมัครบุคลากร, เกณฑ์การ
ประเมินฯ 
 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 
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๓. คณะท ำงำนรับผิดชอบตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ประกอบด้วย (ต่อ) 

 

ชื่อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลเผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบนับนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยข้อมูล
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๕ ประเดน็ (ต่อ) 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล จ ำนวน 4 ข้อ ประกอบด้วย (ตอ่) 

28. 

รายงานผลการ
บริหาร และ

พัฒนาทรัพยากร 
บุคคลประจ าปี 

ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีข้อมูล รายละเอียดของการ
ด าเนินการตามนโยบายบริหารบุคคลผลการวิเคราะห์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลและเป็นรายงานผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เช่น รายงานการสรุปผลการอบรม 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส จ ำนวน 5 ข้อ ประกอบด้วย 

29. 

แนวปฏิบัติการ
จัดการ เรื่อง
ร้องเรียน การ

ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

คู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีรายละเอียด
ของการปฏิบัติงานรายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการ
ร้องเรียนรายละเอียดขั้นตอนนี้วิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนส่วน
งานที่รับผิดชอบระยะเวลาด าเนินงาน เป็นต้น เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กลุ่ม ICT 

30. 

ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการ

ทุจริต 

ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน การร้องเรียน
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน ผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ และ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางจาก
เว็บไชต์ หลักของหน่วยงาน 

กลุ่ม ICT 

31. 

ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียน

การทุจริต
ประจ าปี 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
เจ้าหน้าที่หน่วยงาน มีข้อมูลความก้าวหน้า จัดการร้องเรียน จ านวน
เรื่องท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการ เป็นต้น 
(กรณีไม่มี เรื่องร้องเรียน ให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) และเป็น ข้อมูลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กลุ่ม ICT 

32. 
ช่องทางการรับ
ฟังความคิดเห็น 

ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการด าเนินงาน
ตามอ านาจหน้าที่ หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
และสามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

กลุ่ม ICT 

33. 

การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วน

ร่วม 

การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้มีส่วนในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ร่วมวางแผน 
ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมติดตาม
ประเมินผลเป็นต้นและเป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
 
 

กลุ่ม ICT 
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๓. คณะท ำงำนรับผิดชอบตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ประกอบด้วย (ต่อ) 

 ชื่อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลเผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต  

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต จ ำนวน 10 ข้อ ประกอบด้วย  

34. 
เจตจ านงของ

ผู้บริหาร 

เจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏบิัติหน้าที่และบริหารด้วยงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริตโปร่งใสและเปน็ไปตามหลกั 
ธรรมาภิบาลโดยจัดท าอย่างน้อย 2 ภาษาได้แก่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ด าเนินการโดยผูบ้ริหารสูงสุดคนปัจจบุันของหน่วยงาน 

งานนโยบาย
และแผนงาน 

35. 
การมีส่วนร่วมของ

ผู้บริหาร 

การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคน
ปัจจุบนัเป็นการด าเนนิการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญ
กับการปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานดา้นคุณธรรมและโปร่งใสและ
เป็นการด าเนนิการในปี พ.ศ. 2563 

งานนโยบาย
และแผนงาน 

36. 

การประเมินความ
เสี่ยง การทุจริต

ประจ าป ี

การประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์สว่นรวมของหน่วยงานมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน
เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสีย่ง มาตรการและการ
ด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น และเป็นการด าเนินการ
ในปี พ.ศ. 2563 เช่น ค าสั่ง/รายงานการควบคุมภายใน 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

37. 

การด าเนินการ
เพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต 

การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสีย่งในกรณีที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ประโยชน์สว่นรวมของหน่วยงานเป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่
สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตาม
ข้อ 36 และเป็นการด าเนนิการในปี พ.ศ. 2563 เช่น ค าสั่ง/รายงานการ
ควบคุมภายใน 

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป 

38 
การเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร 

การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง วฒันธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มทีัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ 
สุจริต อย่างชัดเจน และเปน็การด าเนินการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เช่น  - 
ขั้นตอนการด าเนนิงานจัดซื้อ/จา้ง พัสดุ จนถึงการเบิกใช้พสัดุ                                                          
- คู่มือปฏิบัติงาน 

ทุกกลุ่ม
บริหารงาน 

39. 

แผนปฏบิัติการ
ป้องกันการทุจริต

ประจ าป ี

แผนการปฏบิัติการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกัน การทุจริตหรือพัฒนาด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส ขอหน่วยงาน รายละเอียดของแผนๆ เช่น 
โครงการ กิจกรรม งบประมาน ช่วงเวลาด าเนนิการ เป็นตน้ และเป็นแผนที่
มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

งานนโยบาย
และแผนงาน 

40. 

รายงานการก ากับ
ติดตามการ

ด าเนินการป้องกัน 
การทุจริตประจ าปี

รอบ 6 เดือน 

แสดงความก้าวหน้าในการด าเนนิงานตามแผน ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
มีข้อมูลรายละเอียด ความก้าวหน้า เชน่ ความก้าวหน้าการด าเนนิการ แต่
ละโครงการ/กิจกรรมรายละเอียดงบประมาณ ที่ใช้ด าเนนิงาน เป็นตน้ และ
เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

งานนโยบาย
และแผนงาน 

- 8 - 



    
 

๓. คณะท ำงำนรับผิดชอบตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ประกอบด้วย (ต่อ) 

 
ชื่อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลเผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต (ต่อ) 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต จ ำนวน 10 ข้อ ประกอบด้วย (ตอ่) 

41. 

รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าป ี

ผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต มีข้อมูลรายละเอียด
สรุปผลการด าเนนิการ เช่น           - SAR โรงเรียน                                                
- ผลการด าเนนิการโครงการหรอืกิจกรรม                 - ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปญัหา อุปสรร ข้อเสนอแนะ                                                   
- ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย โดยใช้รายงานผลของปี        พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ทุกกลุ่ม
บริหารงาน 

42. 

มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน 

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนนิงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น 
ประเด็น ที่เปน็ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข โดยเร่งดว่น ประเด็น
ที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ ของ
หน่วยงาน เป็นตน้ มีมาตรฐานเพื่อซับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์โดยมี
รายละเอียดต่างๆเช่นการก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เก่ียวข้องการก าหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการก าหนดแนวทางการก ากบัติดตามให้น าไปสู่
การปฏิบัติและรายงานผลเปน็ตน้ 

งานนโยบาย
และแผนงาน 

43. 

การด าเนินการ
ตามมาตรการ

ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส

ในหน่วยงาน 

การด าเนินการตามมาตรการเพือ่ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานมีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 42 ไปสู่การปฏบิัติอย่างเป็นรูปธรรม
และเป็นการด าเนินการในปี พ.ศ. 2563 

งานนโยบาย
และแผนงาน 

 
 มีหน้ำที ่ 

1) ด าเนินการจัดท าเอกสารตามข้อค าถาม ตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายใน 
วันที่ 28 กันยายน  2563 

2) มอบเอกสารตามข้อค าถามตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบให้คณะท างานฝ่ายกลั่นกรองข้อมูล
ตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูล 

3) ประสานและให้ข้อมูลคณะท างานฝ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4. คณะท ำงำนฝ่ำยกลั่นกรองข้อมูล ก่อนลงเว็บไซต์ ประกอบด้วย 
4.1. นางเนตร์ชุกร หอมไม่วาย  ประธานกรรมการ 
4.2. นางกรชศา เพชรปภาสิน  กรรมการ 
4.3. นายยอดชาย ขุนสังวาลย์  กรรมการ 
4.4. นายโยธิน พูลก าลัง  กรรมการ 
4.5. นางภรรัช       โอสธีรกุล  กรรมการ 
4.6. นางสาวจิตติมา กิจสังสรรค์กุล กรรมการ 
4.7. นางทิพยารัตน์          ดนุไทย  กรรมการ 
4.8. นางสาววัสนันท์ ประจงการ  กรรมการ 
4.9. นางสาวธีรพร ใจวิวัฒน์พงศ์  กรรมการ 
4.10. นางสาววนิดา สวนดอกไม ้  กรรมการ 
4.11. นางสาวนริศตา ด้วงต้อย  กรรมการ 
4.12. นางสาวนิสา จุลโพธิ์  กรรมการ 
4.13. นางสาวฉันทนา บุญมาก  กรรมการ 
4.14. นางสาวดลลดา สังฆสุวรรณ  กรรมการ 
4.15. นางสาวอัญชลิกา พวงดอกไม ้  กรรมการ 
4.16. นางสาวโชติกา ศรีค าไทย  กรรมการ 
4.17. นางสาวกุลิสรา     หอมเย็นใจ  กรรมการ 
4.18. นายเขมินท ์ อุ่นศิริ  กรรมการ 
4.19. นางสาวนิภาพร ยาทิพย์  กรรมการ 
4.20. นางสาวขวัญตา ศิลปไพบูลย์พานิช กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1) ประสาน ติดตาม ขอข้อมูลเอกสารตัวชี้วัดจากผู้รับผิดชอบ 
2) ตรวจทานเอกสารตัวชี้วัดให้ถูกต้อง ตรงตามประเด็นค าถามก่อนส่งข้อมูลลงเว็บไซต์ 
3) ประสานคณะท างานฝ่ายอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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5. คณะกรรมกำรฝ่ำยน ำข้อมูลลงเว็บไซต์ และน ำเข้ำระบบ ITA Online ประกอบด้วย 

2.1. นางสาววนิดา สวนดอกไม ้  ประธานกรรมการ 
2.2. นางสาวนริศตา ด้วงต้อย  กรรมการ 
2.3. นางสาวสุกฤตา โพธิ์พระ  กรรมการ 
2.4  นางสาวธิดารัตณ์ จันทร์ข า  กรรมการ 
2.5  นางสาวขวัญตา ศิลปไพบูลย์พานิช กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
  1) จัดเก็บข้อมูล OIT ที่ผ่านการตรวจทานจากคณะท างานฝ่ายกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว ให้เป็น
หมวดหมู่ก่อนน าลงเว็บไซต์หน่วยงาน 
  2) น าข้อมูลเข้าระบบ ITA Online ภายในวันที่ 21 - 30 กันยายน 2563 
  3) ประสานคณะท างานฝ่ายอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
  ๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 หากผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลดีแก่ทางราชการ
หากมีปัญหาต้องแก้ไขให้รีบรายงานผู้อ านวยการโรงเรียนสงวนหญิง ทันที 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
            สั่ง ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 
 
 
 
           (นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนสงวนหญิง 
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