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ค าน า 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการ ประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง เหมาะสม เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล  
 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ 
ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้ งบประมาณ (3) 
การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการด าเนินงาน (7) 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผย ข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริต
โดยประเมินผล จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่องาน หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการ เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open 
Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็น ถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าสู่มาตรการ    เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียน
โนนสะอาดวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 คณะผู้ด าเนินงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรม
และ ความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อน
การเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการส าคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไก ในการ
ป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการ
ยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผล
คะแนนที่ดียิ่งข้ึนต่อไป  
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ส่วนที ่1 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการ 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
1. บทน า  
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ก าหนดเป้าหมายส าคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ  
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบมีการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ โดยก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐ และทุก 
ภาคส่วนด าเนินงานอย่างโปร่งใส เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตความซื่อสัตย์ความโปร่งใสและเป็นธรรม 
รวมทั้งก าหนดแนวทางการพัฒนาให้เกิดความโปร่งใส 3 ประการ ได้แก่ 1. ปลูกและปลุกจิตส านึก การเป็นพลเมือง
ดีมีวัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝังวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ 2. ส่งเสริมการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตและ 3. ปรับ
ระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ โดยก าหนดให้
หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน เพ่ือจะได้ทราบผลการประเมินและ
แนวทางการพัฒนา ซึ่งจะช่วยยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ  

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่มด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาจนถึงปัจจุบัน มีการ
ขยายขอบเขตการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตามล าดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 
2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมิน
ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ด าเนินการโดยใช้หลักการประเมิน เครื่องมือ
การประเมิน เกณฑ์การประเมินระเบียบวิธีการประเมิน รวมถึงการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานรับผิดชอบใน
การประเมิน เช่นเดียวกับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และในปี พ.ศ. 2562–2564 ให้ด าเนินการโดยใช้
แนวทางและเครื่องมือการประเมินซึ่งอยู่ ในระหว่างการพัฒนาของส านักงาน ป.ป.ช. โดยให้มีการศึกษาทบทวนและ
ปรับปรุงแนวทางการประเมิน  
  จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับเครื่องมือวัดเกี่ยวกับคุณธรรมความโปร่งใส และการ
ทุจริตในหน่วยงานภาครัฐจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
สนับสนุนระบบการประเมิน ทั้งนี้ จะด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพระบบการประเมินดังกล่าวภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 และใช้ประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
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 ซึ่งในปีนี้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดให้มีการประเมินแบบออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ
ที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ปรับตัวชี้วัดการประเมินเป็น 10 
ตัวชี้วัด โดยประเมินจากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ 1. ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (ส าหรับแบบ IIT) 2. ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก (ส าหรับแบบ EIT) และ 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ส าหรับแบบ OIT) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อน
ให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน และ
ยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับ
การประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  
 

2. เกณฑ์การประเมิน  
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่า
คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย
ได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและ แนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความ
โปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ
การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยง
กับเครื่องมืออ่ืนที่เก่ียวข้อง ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเก่ียวข้องกับคุณธรรม ความ
โปร่งใสและ การทุจริต ทั้งท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เก่ียวข้อง
กับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยใน 
ระยะยาวได้ โดยจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่  
 1) การปฏิบัติหน้าที่  
 2) การใช้งบประมาณ  
 3) การใช้อ านาจ  
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
 6) คุณภาพการด าเนินงาน  
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
 8) การปรับปรุงระบบการท างาน  
 9) การเปิดเผยข้อมูล  
 10) การป้องกันการทุจริต 
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3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงาน  
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาออนไลน์ (Integrity 
and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา  เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
หรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา  และน าข้อเสนอแนะไปจัดท า
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน ในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียของโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ไม่น้อยกว่า 30 คน โดยมีกรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การ
ปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อ านาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6) คุณภาพการดาเนินงาน 7) ประสิทธิภาพ การสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการทางาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 
10) การป้องกันการทุจริต  
 ส าหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาออนไลน์ 
สรุปผลได้ดังนี้  
 3.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาในภาพรวม
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.70 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานอยู่ในระดับ A โดยตัวชี้วัดการ
ป้องกันการทุจริต ในภาพรวมคะแนนสูงสุดร้อยละเฉลี่ย 100 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ ตัวชี้วัด
ด้านการเปิดเผยข้อมูล ในภาพรวมคะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.04  
 3.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา  เป็นราย
ตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรในส านักงาน โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา    และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของโรงเรียน 
โนนสะอาดวิทยา ดังนี้  
 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.14 ซึ่งอยู่ในระดับ A  
 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 87.02 ซึ่งอยู่ในระดับ A  
 ตัวชี้วัดที ่3 การใช้อ านาจ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.80 ซึ่งอยู่ในระดับ A  
 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 89.40 ซึ่งอยู่ในระดับ A  
 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 89.19 ซึ่งอยู่ในระดับ A  
 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.05 ซึ่งอยู่ในระดับ AA  
 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 92.72  ซึ่งอยู่ในระดับ A  
 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.24 ซึ่งอยู่ในระดับ A  
 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 76.07 ซึ่งอยู่ในระดับ B  
 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 100 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
 3.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ าแนกตามแหล่งข้อมูลการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย  
  3.3.1 กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา(Internal) มีเป็นการประเมินระดับ
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้
อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการและการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
  3.3.2 กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากโรงเรียน 
โนนสะอาดวิทยา(External) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงานที่
ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน  
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  3.3.3 การเปิดเผยข้อมูลของโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา(Open Data) เป็นการประเมินระดับการ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วดัการเปิดเผยข้อมูล และ
การป้องกันการทุจริต  

ผลคะแนนการประเมินจ าแนกตามแหล่งข้อมูลการประเมิน ปรากฏผลดังตาราง 
แหล่งข้อมูล ค่าน้ าหนักคะแนน คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ คะแนน ITA 

IIT 30 27.21 90.70 
90.73 EIT 30 28.30 94.34 

OIT 40 35.21 88.04 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีของโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้
ดังต่อไปนี้  
 4.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85 ) จ านวน 9 ตัวช้ีวัด คือ  
 จุดแข็งของการด าเนินงานของโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ส่งผลให้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา โดยภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.73 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ ในระดับ A สืบเนื่องจากโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ได้ด าเนินงานโดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการประเมิน มีการสร้างความเข้าใจให้กับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง จัดท าปฏิทิน
ด าเนินงานมีการวิเคราะห์ผลการประเมินปีที่ผ่านมาเพ่ือน าจุดอ่อนและจุดที่ควรพัฒนาเพ่ือด าเนินงานในปีต่อไป มี
การจัดท าคู่มือ ITA สถานศึกษา มีการพัฒนาบุคลากรด้วยกิจกรรมตามแผนป้องกันและปราบปรามการป้องกัน การ
ทุจริต มีการประชุมชี้แจงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้าใจกระบวนการประเมินออนไลน์ มีการก ากับติดตาม การตอบ
แบบประเมิน Online การรวบรวมเอกสารตามแบบประเมิน EBIT และส่งขึ้นระบบ และน าผลการประเมินที่ได้ไปใช้
ปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ให้ตัวชีว้ัดที่ได้ภาพรวมมากกว่าค่า
คะแนนร้อยละเฉลี่ย 85 เป็นจุดแข็งของการประเมินเรียงตามล าดับ ดังนี้  
 4.1.1 ตัวชี้วัดที ่10 การป้องกันการทุจริต โดยภาพรวมได้ค่าคะแนนร้อยละเฉลี่ย 100  
เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านง
สุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน เพ่ือ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของ
หน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้  
 4.1.2 ตัวชี้วัดที ่8 การปรับปรุงระบบการท างาน โดยภาพรวมได้ค่าคะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.24 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ ปรับปรุงระบบการ
ท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ ด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานควรมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการท างานโดยเฉพาะระบบการบริการ ทั้ง
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มา
ติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนา การด าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้
ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึน  
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 4.1.3 ตัวชี้วัดที ่6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยภาพรวมได้ค่าคะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.05  
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อคุณภาพ
การด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่า
ยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์
ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการ เรียกรับสินบน มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่
สาธารณะควรรับทราบอย่างชัดเจน ควรเผยแพร่ ข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย และ
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้เกิด
ความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น  
 4.1.4 ตัวชี้วัดวัดที ่1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมได้ค่าคะแนนร้อยละเฉลี่ย 94.14 ซึ่งเป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ของตนเองใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มี
ความโปร่งใสปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเป็นไปอย่าง เท่า
เทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวรวมไปถึง การปฏิบัติงานอย่างมุ่งม่ัน
เตม็ความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
 4.1.5 ตัวชี้วัดที ่3 การใช้อ านาจ โดยภาพรวมได้ค่าคะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.80 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไป
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นใน การพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนน
ดีขึ้น คือ หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากข้ึนในเรื่องการประเมินผล การปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน 
เนื่องจากมีบางกลุ่มตัวอย่างจากการประเมินที่ให้ความคิดเห็นว่า การประเมินและการเลื่อนระดับยังขาดความ 
เป็นธรรม  
 4.1.6 ตัวชี้วัดที ่7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยภาพรวมได้ค่าคะแนนร้อยละเฉลี่ย 92.72  
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน เห็น
ได้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควร
รับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยัง
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซ่ึง
สะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างมีประสิทธิภาพ  
 4.1.7 ตัวชี้วัดที ่4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยภาพรวมได้ค่าคะแนนร้อยละเฉลี่ย 89.40 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง หรือน าไปให้ผู้อ่ืน 
และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก สะท้อนให้เห็น
ว่าหน่วยงานมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายใน
ได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
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 4.1.8 ตัวชี้วัด 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยภาพรวมได้ค่าคะแนนร้อยละเฉลี่ย 89.19  
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง เห็นได้ว่าส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามีการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และมี
การจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้
อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถงึการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา การทุจริตของหน่วยงาน ท าให้การ
ทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และมีการสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลกรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน มีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 4.1.9 ตัวที่วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยภาพรวมได้ค่าคะแนนร้อยละเฉลี่ย 87.02 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึง
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า
เดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่าหน่วยงานควรให้ความส าคัญ 
กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้    
   
 4.2 จุดอ่อนหรือจุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 90) จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ  
จุดอ่อนของการด าเนินงานของโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ส่งผลให้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา  โดยภาพรวมได้น้อยกว่าค่าคะแนนร้อยละเฉลี่ย 95.00 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน    เป็นจุดอ่อนที่ต้องพัฒนา จ านวน 1 ตัวชี้วัด      เป็นตัวชี้วัดที่โรงเรียน 
โนนสะอาดวิทยา  ได้ด าเนินการพัฒนาตัวชี้วัดนี้อยู่แล้ว แต่ผลการด าเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
คณะท างานตั้งไว้ ได้แก่  ตัวชีว้ัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยภาพรวมได้ค่าคะแนนร้อยละเฉลี่ย 76.07 เป็นคะแนน
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพืน้ฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและ การด าเนินงานของหน่วยงาน 
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ส่วนที ่2 
มาตรการน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสู่มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใส โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 1. ประเด็นที่ต้องพัฒนาในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนนิงานของหน่วยงาน  
 จากผลการวิเคราะห์จุดอ่อนโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา  พบว่าตัวตัวชี้วัด ที ่8 การปรับปรุงระบบการท างาน
มีผลการประเมินต่ าสุด เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา จึงควรมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างานเร่งด่วน โดยหน่วยงานควรมี
กระบวนการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดี
ยิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมี
กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้
ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย  
 2. แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ  
  โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระบบและกระบวนการท างานเพื่อ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีหน้าที่หาแนว
ทางแก้ไขจุดบกพร่องหรือจุดที่จะพัฒนาตามผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับปรุงระบบและกระบวนการท างานเพ่ือ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และก าหนด
ผู้รับผิดชอบ ก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการ
รายงานผล  
 ผลจากการประชุมของคณะกรรมการฯ พบว่าตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  เป็นจุดที่ควรพัฒนาของการ
ด าเนินงานของโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาที่มีค่าคะแนนต่ าสุด ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 76.07   เป็น
คะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการ
ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงิน
งบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสใน
หน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล
ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและ การด าเนินงานของหน่วยงาน  จึงมีมติให้ด าเนินการ
พัฒนางานด้านการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้  
 1. มาตรการการจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้พร้อมใช้งานที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน 
 2. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดท าเว็ปไซต์  
  
 



 3. มาตรการการพัฒนาและยกระดับการปฏิบัติงานด้านการเปิดเผยข้อมูล   
 3.1 มาตรการการจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้พร้อมใช้งานที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา  มีมาตรการการจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้
พร้อมใช้งานที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน โดยมีรายละเอียด ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ และการก ากับติดตาม 
ดังนี้  
   
มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
1. การจัดท าข้อมูล
ผู้บริหาร  แผนผัง
โครงสร้างการบริหารงาน 

1. เตรียมข้อมูลรอง
ผู้อ านวยการ 
2. เตรียมไฟล์รูปภาพ  
3. ข้อมูลส่วนบุคคล  
4. จัดท าข้อมูล 

1. นายสมกลิ่น  ชินรัตน์  
 

ผอ.  
รอง ผอ.  
หัวหน้ากลุ่มงาน 

 
 3.2 มาตรการการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การจัดเว็ปไซต์ 
  โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา  ได้จัดกิจกรรมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ เรื่อง การจัดเว็ป
ไซต์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา  
จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและยกระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  
 วิทยากรให้ความรู้โดย นายวานิช  เพียนอก ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร  
สรุปเนื้อหาการอบรม ดังนี้ การเข้าระบบ   การแทรกรูปภาพ  การตกแต่ง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงระบบและกระบวนการท างานเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม 

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
ค าสั่งโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 

ที่  101 /2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

ประจ าปีงบประมาณ  2565 
……………………………………………………………….. 

             เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  ประจ าปี
งบประมาณ  2565 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ ว่าด้วยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พุทธศักราช 2550  
ตามมาตรการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โครงสร้างการบริหารงาน การส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้อง
กับหลักการ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอ านาจตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พุทธศักราช 2546  อ านาจมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พุทธศักราช 2547 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 109/2550 เรื่อง มอบอ านาจการปฏิบัติ
ราชการเก่ียวกับลูกจ้างประจ า  สั่ง  ณ  วันที่  2  กุมภาพันธ์  2550 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่ 1626/2551 เรื่อง มอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ  สั่ง  ณ  วันที่  22  
ธันวาคม  2551  จงึแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์  ประจ าปีงบประมาณ 2565  ดังต่อไปนี้ 
1.  คณะกรรมการอ านวยการ    ประกอบด้วย 
      1.1  นายวิชญ์พันธ์  ราชานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา     ประธานกรรมการ 
      1.2  นายเทวนาถ  เติมวุฒ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา  รองประธานกรรมการ 
      1.3  นางศิริพร  เนาวะเศษ           ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
      1.4  นายเกรียงไกร   เนาวะเศษ ครชู านาญการพิเศษ   กรรมการ 
      1.5  นายจักรี  สุนทริยานนท์  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ      
      1.6  นายวิทูร  หาดขุนทด  ครูช านาญการพิเศษ              กรรมการ 
      1.7  นางกรรณิการ์  ชนะหาญ ครูช านาญการพิเศษ                         กรรมการและเลขานุการ 
      1.8  นางสาวลัดดาวัลย์  แสนโคตร ครอัูตราจ้าง                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่   ให้ค าปรึกษา  เสนอแนะ  วินิจฉัย  สั่งการ  การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย      
                                

2.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ตัวชี้วัดที่ 1 – 8   ( แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT : I1-I30, แบบ
วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT : E1-E15 ) ประกอบด้วย 
      2.1  นางศิริพร  เนาวะเศษ           ครูช านาญการพิเศษ            หัวหน้า 
      2.2  นายเกรียงไกร   เนาวะเศษ ครชู านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
      2.3  นายจักรี  สุนทริยานนท์  ครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย      
      2.4  นายวิทูร  หาดขุนทด  ครูช านาญการพิเศษ              ผู้ช่วย 
      2.5  นายเจมบอลย์   อักษร  ครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
      2.6  นางชฏารัตน์  พิมสิม  ครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
      2.7  นายวีระศักดิ์  หิรัญค า  ครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 



      2.8  นางสาวสมควร  ขนชัยภูมิ ครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
      2.9  นางจันทร์เพ็ญ   มงคลจิต ครูช านาญการพิเศษ                       ผูช้่วย 
      2.10  นายสมกลิ่น  ชินรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
      2.11  นางกรรณิการ์  ชนะหาญ ครชู านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
      2.12  นายบุญชอบ  พานอะนันต์ ครชู านาญการ    ผู้ช่วย 
      2.13  นายสุนทร  สุขุม  ครชู านาญการ    ผู้ช่วย 
      2.14  นางสาวศิริลาวัลย์  รบไพรินทร์ ศิริวงค์  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
      2.15  นางสาวสมใจ  วนไทยสงค์ คร ู     ผู้ช่วย 
      2.16  นางเฉลิมวรรณ์  หิรัญค า พนักงานราชการ    ผู้ช่วย 
      2.17  นางสาวสุกัญญา  ศรีสุนทร พนักงานราชการ    ผู้ช่วย 
      2.18  นางสาวลัดดาวัลย ์ แสนโคตร ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
      2.19  นายพงศ์ธร   อ้อนอุบล  ครูอัตราจ้าง                              ผู้ช่วย 
      2.20  นางสาวรัชฎาภรณ์   หาชัยภูมิ ครูอัตราจ้าง                                      ผู้ช่วย 
      2.21  นางสาวกุลเกต  เพ็ชรรัตน์ ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
      2.22  นางสาวจินตนา  แสนบูราณ ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
      2.24  นายสุรเชษฐ์  สุนทริยานนท์ เจ้าหน้าที่งานธุรการ   ผู้ช่วย 
      2.25  นายศรันย์ภัทร คงส าพันธุ์ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ    ผู้ช่วย 
      2.26  นางสาวนริศรา  อินปัน  นักศึกษาปฏิบัติการสอน   ผู้ช่วย 
      2.27  นายอดิศักดิ์  ถนอมชาติ พนักงานขับรถยนต์   ผู้ช่วย                                  
      2.28  นายประจวบ   ศรีสุนทร ช่างสี     ผู้ช่วย                                  
 มีหน้าที ่ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT )  และเสนอชื่อผู้ปกครองนักเรียน ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องภายนอก ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT )  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทันเวลาตามที่ก าหนด 
3.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน : ข้อมูลพื้นฐาน  ( แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ OIT ) : O1-O6  ประกอบด้วย 
      3.1  นายสมกลิ่น  ชินรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้า 
      3.2  นางกรรณิการ์  ชนะหาญ ครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย  
      3.3  นายสุนทร  สุขุม  ครชู านาญการ    ผู้ช่วย  
 มีหน้าที่  จัดเตรียมข้อมูลโครงสร้างการบบริหารงาน  ข้อมูลผู้บริหาร  อ านาจหน้าที่ และแผนยุทธศาสตร์ 
หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา  ข้อมูลการติดต่อ และกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
4.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน : การประชาสัมพันธ์ (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ OIT) : O7-O9  ประกอบด้วย 
      4.1  นายสมกลิ่น  ชินรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้า 
      4.2  นางสาวสมใจ  วนไทยสงค์ คร ู     ผู้ช่วย    
      4.3  นางสาวลัดดาวัลย์  แสนโคตร ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย    
 มีหน้าที่  จัดเตรียมข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์  Q@A  และSocial Network  เพ่ือเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
5.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน : การด าเนินงาน (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ OIT) : O10-O12  ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 



      5.1  นายสมกลิ่น  ชินรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้า 
      5.2  นายสุนทร  สุขุม  ครชู านาญการ    ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่  จัดเตรียมข้อมูลแผนด าเนินงานประจ าปี  รายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ประจ าปี รอบ 
6 เดือน รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  เพ่ือเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
6.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน : การปฏิบัติงาน (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ OIT)  : O13  ประกอบด้วย 
      6.1  นางศิริพร  เนาวะเศษ           ครูช านาญการพิเศษ            หัวหน้า 
      6.2  นายเกรียงไกร   เนาวะเศษ ครชู านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
      6.3  นายจักรี  สุนทริยานนท์  ครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย      
      6.4  นายวิทูร  หาดขุนทด  ครูช านาญการพิเศษ              ผู้ช่วย 
      6.5  นางสาวสมใจ  วนไทยสงค์ คร ู     ผู้ช่วย 
      6.6  นางเฉลิมวรรณ์ หิรัญค า  พนักงานราชการ    ผู้ช่วย      
      6.7  นายพงศ์ธร  อ้อนอุบล  ครอัูตราจ้าง               ผู้ช่วย 
      6.8  นางสาวรัชฎาภรณ์  หาชัยภูมิ ครอัูตราจ้าง    ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่  จัดเตรียมข้อมูลคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  เพ่ือเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
7.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน : การให้บริการ (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ OIT)  : O14-O17  ประกอบด้วย 
      7.1  นายเจมบอลย์   อักษร  ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้า 
      7.2  นายวิทูร  หาดขุนทด  ครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
      7.3  นางจันทร์เพ็ญ  มงคลจิต ครชู านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
      7.4  นางสาวสมใจ  วนไทยสงค์ คร ู     ผู้ช่วย 
      7.5  นางเฉลิมวรรณ์  หิรัญค า  พนักงานราชการ    ผู้ช่วย 
      7.6  นายพงศ์ธร  อ้อนอุบล  ครอัูตราจ้าง               ผู้ช่วย 
      7.7  นางสาวรัชฎาภรณ์  หาชัยภูม ิ ครอัูตราจ้าง    ผู้ช่วย 
      7.8  นางสาวนริศรา  อินปัน  นักศึกษาปฏิบัติการสอน   ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่  จัดเตรียมข้อมูลคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   รายงานผลการ
ส ารวจความพึงพอใจการให้บริหาร  และข้อมูล E-Service เพ่ือเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
8.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารงานเงินงบประมาณ : แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ี(แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT)  : O18-O20  ประกอบด้วย 
      8.1  นายจักรี  สุนทริยานนท์  ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้า 
      8.2  นางสาวสมควร  ขนชัยภูมิ ครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
      8.3  นางสาวสมใจ  วนไทยสงค์ คร ู     ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่  จัดเตรียมข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณรอบ 6 เดือน  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี เพ่ือเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
9.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารงานเงินงบประมาณ : การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT) : O21-O24  ประกอบด้วย 
      9.1  นายจักรี  สุนทริยานนท์  ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้า 
      9.2  นายบุญชอบ  พานอะนันต์ ครชู านาญการ    ผู้ช่วย 
      9.3  นายสุนทร  สุขุม  ครชู านาญการ    ผู้ช่วย 
      9.4  นางสาวลัดดาวัลย์  แสนโคตร ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่  จัดเตรียมข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  ประกาศต่างๆเก่ียวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจ าปี เพ่ือเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 



10.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT)  : O25-O28  ประกอบด้วย 
      9.1  นายวิทูร  หาดขุนทด  ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้า 
      9.2  นางสาวรัชฎาภรณ์   หาชัยภูม ิ ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
      9.3  นางสาวกุลเกต  เพ็ชรรัตน์ ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
      9.4  นายศรันย์ภัทร คงส าพันธุ์ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ    ผู้ช่วย 
      9.5  นายสุรเชษฐ์  สุนทริยานนท์ เจ้าหน้าที่งานธุรการ   ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่  จัดเตรียมข้อมูลนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  ประจ าปี เพ่ือเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
11.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส : การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT)  : O29-O31  ประกอบด้วย 
      11.1  นายเกรียงไกร  เนาวะเศษ ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้า 
      11.2  นางสาวสุกัญญา  ศรีสุนทร พนักงานราชการ    ผู้ช่วย 
      11.3  นางสาวจินตนา  แสนบูราณ ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
      11.4  นางสาวกุลเกต  เพ็ชรรัตน์ ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่  จัดเตรียมข้อมูลแนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี 
เพ่ือเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
12.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
(แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT)  : O32-O33  ประกอบด้วย 
      12.1  นายเกรียงไกร  เนาวะเศษ ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้า 
      12.2  นายพงศ์ธร  อ้อนอุบล  ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
      12.3  นางสาวจินตนา  แสนบูราณ ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
      12.4  นางสาวกุลเกต  เพ็ชรรัตน์ ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่  จัดเตรียมข้อมูลช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เพื่อเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ 
13.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต : เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT)  : O34-O35  ประกอบด้วย 
      13.1  นางกรรณิการ์  ชนะหาญ ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้า 
      13.2  นางชฏารัตน์  พิมสิม  ครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
      13.3  นายสุนทร  สุขุม    ครชู านาญการ    ผู้ช่วย 
      13.4  นางสาวศิริลาวัลย์  รบไพรินทร์ ศิริวงค์  ครู    ผู้ช่วย 
      13.5  นางสาวลัดดาวัลย ์ แสนโคตร ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่  จัดเตรียมข้อมูลเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  เพื่อเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ 
14.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต : การประเมินความเสี่ยง
เพ่ือการป้องกันการทุจริต (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT) : O36-O37  ประกอบด้วย 
      14.1  นายเกรียงไกร  เนาวะเศษ ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้า 
      14.2  นายพงศ์ธร  อ้อนอุบล  ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
      14.3  นางสาวจินตนา  แสนบูราณ ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
      14.4  นางสาวกุลเกต  เพ็ชรรัตน์ ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 



 มีหน้าที่  จัดเตรียมข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี  การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง
การทุจริต  เพ่ือเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
15.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต : การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT)  : O38  ประกอบด้วย 
      15.1  นายเกรียงไกร   เนาวะเศษ ครูช านาญการพิเศษ            หัวหน้า 
      15.2  นางศิริพร  เนาวะเศษ           ครชู านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
      15.3  นายจักรี  สุนทริยานนท์ ครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย      
      15.4  นายวิทูร  หาดขุนทด  ครูช านาญการพิเศษ              ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่  จัดเตรียมข้อมูลการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
16.  คณะกรรมการรับผิดชอบ ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต : แผนป้องกันการทุจริต 
(แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT)  : O39-O43  ประกอบด้วย 
      16.1  นายเกรียงไกร   เนาวะเศษ ครูช านาญการพิเศษ            หัวหน้า 
      16.2  นางศิริพร  เนาวะเศษ           ครชู านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
      16.3  นายจักรี  สุนทริยานนท์ ครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย      
      16.4  นายวิทูร  หาดขุนทด  ครูช านาญการพิเศษ              ผู้ช่วย 
      16.5  นายสมกลิ่น  ชินรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
      16.6  นางกรรณิการ์  ชนะหาญ ครชู านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
      16.7  นางสาวสมใจ  วนไทยสงค์ คร ู     ผู้ช่วย 
      16.8  นางสาวสุกัญญา  ศรีสุนทร พนักงานราชการ    ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่  จัดเตรียมข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี  รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริต ประจ าปีรอบ 6 เดือน  รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี เพ่ือ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
17.  คณะกรรมการ หรือ ผู้ตรวจสอบข้อมูล ก่อนน าขึ้น website (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT)  
ประกอบด้วย 
      17.1  นางศิริพร  เนาวะเศษ           ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้า 
      17.2  นายเกรียงไกร   เนาวะเศษ ครูช านาญการพิเศษ            ผู้ช่วย 
      17.3  นายจักรี  สุนทริยานนท์ ครูช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย      
      17.4  นายวิทูร  หาดขุนทด  ครูช านาญการพิเศษ              ผู้ช่วย 
      17.5  นายสมกลิ่น  ชินรัตน์  ครชู านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
      17.6  นางกรรณิการ์  ชนะหาญ ครชู านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
      17.7  นางสาวลัดดาวัลย ์ แสนโคตร ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่  พิจารณาข้อมูลต่างๆ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามตัวชี้วัดก่อนน าขึ้น website 
เพ่ือในแบบการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหรือ OIT  
 
18.  คณะกรรมการตอบแบบวัดข้อมูล website (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT)  ประกอบด้วย 
      18.1  นายสมกลิ่น  ชินรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ   หัวหน้า 
      18.2  นางกรรณิการ์  ชนะหาญ ครชู านาญการพิเศษ   ผู้ช่วย 
      18.3  นางสาวสมใจ  วนไทยสงค์ คร ู     ผู้ช่วย 
      18.4  นางสาวลัดดาวัลย ์  แสนโคตร ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย 

 มีหน้าที ่ รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ต้องท าความเข้าใจเบื้องต้น เพราะต้องเป็น
ผู้ที่กรอกแบบการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือ OIT และปฏิบตัหินา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 
 



   
 ให้ข้าราชการครูและบุคคลทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ต่องานอย่าง
เต็มความรู้ ความสามารถและถูกต้องตามระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อบังคับของทางราชการเพ่ือให้เกิดผลดีแก่โรงเรียน
และราชการสืบไป 

 ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่  13  กันยายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 

                 
              (นายวิชญ์พันธ์  ราชานนท์) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 
 
 



คณะผู้จัดท า 
1.  คณะที่ปรึกษา 
       1.1  นายวิชญ์พันธ์  ราชานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา      
       1.2  นายเทวนาถ  เติมวุฒ รองผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา   
2.  คณะท างาน  
 2.1  นางศิริพร  เนาวะเศษ           ครูช านาญการพิเศษ             
       2.2  นายเกรียงไกร   เนาวะเศษ  ครชู านาญการพิเศษ    
       2.3  นายจักรี  สุนทริยานนท์  ครูช านาญการพิเศษ         
       2.4  นายวิทูร  หาดขุนทด   ครูช านาญการพิเศษ               
       2.5  นายเจมบอลย์   อักษร  ครูช านาญการพิเศษ    
       2.6  นางชฏารัตน์  พิมสิม   ครูช านาญการพิเศษ           
 2.7  นายวีระศักดิ์  หิรัญค า  ครูช านาญการพิเศษ    
       2.8  นางสาวสมควร  ขนชัยภมูิ  ครูช านาญการพิเศษ    
       2.9  นางจันทร์เพ็ญ   มงคลจิต  ครูช านาญการพิเศษ                        
       2.10  นายสมกลิ่น  ชินรัตน์  ครูช านาญการพิเศษ    
       2.11  นางกรรณิการ์  ชนะหาญ  ครชู านาญการพิเศษ    
       2.12  นายบุญชอบ  พานอะนันต์  ครชู านาญการ     
       2.13  นายสุนทร  สุขุม   ครชู านาญการ     
       2.14  นางสาวศิริลาวัลย์  รบไพรินทร์ ศิริวงค์  ครูช านาญการ    
       2.15  นางสาวสมใจ  วนไทยสงค์  คร ู      
       2.16  นางเฉลิมวรรณ์  หิรัญค า  พนักงานราชการ     
       2.17  นางสาวสุกัญญา  ศรีสุนทร  พนักงานราชการ     
       2.18  นางสาวลัดดาวัลย์  แสนโคตร ครูอัตราจ้าง     
       2.19  นายพงศ์ธร   อ้อนอุบล  ครูอัตราจ้าง                               
      2.20  นางสาวรัชฎาภรณ์   หาชัยภูมิ ครูอัตราจ้าง                                       
      2.21  นางสาวกุลเกต  เพ็ชรรัตน์  ครูอัตราจ้าง     
       2.22  นางสาวจินตนา  แสนบูราณ  ครูอัตราจ้าง     
       2.24  นายสุรเชษฐ์  สุนทริยานนท์  เจ้าหน้าที่งานธุรการ    
       2.25  นายศรันย์ภัทร คงส าพันธุ์  พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ     
       2.26  นางสาวนริศรา  อินปัน  นักศึกษาปฏิบัติการสอน  

 

 
 


