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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ปีงบประมาณ 2565 

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 
 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้จัดให้มีการประเมินแบบออนไลน์ การประเมินมี ๑๐ ตัวชี้วัด มีวิธีการประเมิน ๑.การรับรู้ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ๒. การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ๓.การเข้าถึงข้อมูล เว็บไซต์
หลักของหน่วยงานท่ีใช้ในการส่ือสารต่อสาธารณะ (OIT) ซึ่งผลคะแนนของโรงเรียนดงเจนวิทยาคมท่ีได้ร้อยละ 
๙๗.๙๒ เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของโรงเรียนดงเจน
วิทยาคมให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของหน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินจะต้องมีผลคะแนน  ๙๐ คะแนนขึ้นไป ดังนั้น โรงเรียน        
ดงเจนวิทยาคม จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานเพื่อเป็นการ
ยกระดับการด าเนินงานในด้านคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ต่อไป  
 
 
 
                 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
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สารบัญ 
เร่ือง             หน้า  
ค าน า             ๒ 
- การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ  
  โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕       ๔  
- เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์   ๔  
- เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์   ๕  
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  ๖ 
- การน าผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน      ๗  
- แนวทางการน าผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปสู่การปฏิบัติ          ๗  
  
  ภาคผนวก 
 
           - ค าส่ังโรงเรียนดงเจนวิทยาคมเรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณธรรม  8 
             และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

- ค าส่ังโรงเรียนดงเจนวิทยาคมเรื่องแต่งต้ังคณะท างานวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติ     13 
งานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2565 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

=================================================================== 
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา  
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  
  เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิด การสนับสนุนต่อการ
ยกระดับค่า คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อน าไปสู่การยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจ
ของแต่ละแหล่งข้อมูลท่ีองค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ในการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเช่ือมโยงให้เกิดความ
ต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเช่ือมโยงกับเครื่องมืออื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์การประเมินมี
เนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ท้ังท่ีมีลักษณะการทุจริต
ทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเส่ียงท่ีจะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และ
ส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจ าแนกออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่  
 ๑) การปฏิบัติหน้าท่ี  
 ๒) การใช้งบประมาณ  
 ๓) การใช้อ านาจ  
 ๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
 ๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
 ๖) คุณภาพการด าเนินงาน  
 ๗) ประสิทธิภาพการส่ือสาร  
 ๘) การปรับปรุงระบบการท างาน  
 ๙) การเปิดเผยข้อมูล  
 ๑๐) การป้องกันการทุจริต  
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เคร่ืองมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

=================================================================== 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในกรประเมิน จ าแนกออกเป็น ๓ เครื่องมือ ดังนี้  
 ๑)แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity andTransparency 
Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในท่ีมีช่ือต่อ
หน่วยงานตนเอง ในตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าท่ี การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
 ๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อ
หน่วยงานท่ีประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการส่ือสาร และการปรับปรุงระบบการ
ท างาน  
 ๓) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
 

เคร่ืองมือในการประเมิน ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
แบบวัดการรับรู้ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(IIT) 

ตัวชี้วัดท่ี ๑ การปฏิบัติหน้าท่ี  
ตัวชี้วัดท่ี ๒ การใช้งบประมาณ 
ตัวชี้วัดท่ี ๓ การใช้อ านาจ 
ตัวชี้วัดท่ี ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดท่ี ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 

ร้อยละ ๓๐  

แบบวัดการรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอก 
(EIT) 

ตัวชี้วัดท่ี ๖ คุณภาพการด าเนินงาน  
ตัวชี้วัดท่ี ๗ ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
ตัวชี้วัดท่ี ๘ การปรับปรุงระบบการท างาน 

ร้อยละ ๓๐  

แบบตรวจการเปิดเผย 
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ตัวชี้วัดท่ี ๙  การเปิดเผยข้อมูล  
ตัวชี้วัดท่ี ๑๐ การป้องกันการทุจริต 
 

ร้อยละ ๔๐  
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ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน(ITA) ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับ
ระดับผลการประเมินโดยจ าแนกออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
 ๑.๑ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ ๙๗.๙๒ ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานอยู่ใน ระดับ AA  
 ๑.๒ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากการประเมินโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ ๙๗.๙๒ 
ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ AA โดย ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการ
การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐.๐๐ คะแนน ส่วนตัวช้ีวัดท่ีได้คะแนนต่ า คือการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ ได้คะแนน ๙๒.๕๑ และ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนน ๘๙.๕๘  
 ๑.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นราย
ตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนดงเจนวทิยาคม 
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่าน
ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนดงเจนวิทยาคมเรียงตามล าดับคะแนนได้ดังน ี้ 
                คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ตัวชี้วัดที่  ประเด็นตัวชี้วัด  คะแนน  ระดับ  หมายเหตุ  
๑ การเปิดเผยข้อมูล  ๑๐๐.๐๐  AA ผ่าน 
๒ การป้องกันการทุจริต  ๑๐๐.๐๐  AA ผ่าน 
๓ การปรับปรุงการท างาน  ๙๙.๑๔  AA ผ่าน 
๔ คุณภาพการด าเนินงาน  ๙๘.๗๔  AA ผ่าน 
๕ ประสิทธิภาพการส่ือสาร  ๙๘.๓๓  AA ผ่าน 
๖ การปฏิบัติหน้าท่ี  ๙๗.๒๔  AA ผ่าน 
๗ การใช้อ านาจ  ๙๖.๗๕  AA ผ่าน 
๘ การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ๙๕.๕๗  AA ผ่าน 
๙ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ๙๒.๕๑  A ผ่าน 

๑๐ การใช้งบประมาณ  ๘๙.๕๘  A ผ่าน 

คะแนน ระดับ 
๙๕.๐๐ - ๑๐๐ AA 

๘๕.๐๐ - ๙๔.๙๙ A 
๗๕.๐๐ - ๘๔.๙๙ B 
๖๕.๐๐ - ๗๔.๙๙ C 
๕๕.๐๐ - ๖๔.๙๙ D 
๕๐.๐๐ - ๕๔.๙๙ E 
    ๐  -  ๔๙.๙๙ F 
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การน าผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 
 
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนดงเจนวิทยาคมเป็นราย
ตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดท่ีหน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้นมีดังนี้  
๑. การใช้งบประมาณ  
 วิธีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ในการใช้งบประมาณ  
 ๑) โรงเรียนต้องด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการท่ีวางไว้ และการใช้จ่ายเงิน  
งบประมาณ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑, นโยบายรัฐบาลฯ, แผนยุทธศาสตร์  
ระยะ ๕ ปี, ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ๒) มีการติดตาม รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส านักงานให้ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ  
รับทราบอยู่เป็นประจ า  
๒. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
 วิธีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
 ๑) มีระบบการยืมทรัพย์สินเพื่อใช้ปฏิบัติงาน โดยก าหนดผู้มีอ านาจอนุมัติในการยืม และเบิกจ่าย  
ทรัพย์สิน  
 ๒) การจัดท าทะเบียน และใช้ระบบงานในการ บันทึกทรัพย์สินของโรงเรียนท้ังหมด  
 ๓) มีคลังพัสดุเพื่อการจัดเก็บ และการส ารองพัสดุ ท่ีสอดคล้องกับการใช้งานของโรงเรียน  
 ๔) จัดให้มีระบบการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุและ ตรวจสอบความคงเหลือของพัสดุ และตรวจนับ  
ทรัพย์สินถาวรร่วมกับคณะท างานท่ีแต่งต้ัง และ สตง. เป็นประจ าทุกปี  
 ๕) มีหน่วยงานบริหารความเส่ียง ฝ่ายตรวจสอบภายใน และหน่วยงานก ากับตรวจสอบจาก ภายนอก  
ก ากบั ตรวจสอบการท างานอยู่ตลอดเวลา  
 
     แนวทางการน าผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ ไปสู่การปฏิบัติ  
 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนดงเจนวิทยาคมโรงเรียนได้น า
การประชุมวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ท่ีได้คะแนนต่ า ในตัวชี้วัดท่ี ๒ การใช้งบประมาณ  
 

 ๑. ประชุม ติดตามและสรุปใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือน  
 ๒. ประชุมท าความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน ์(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  
 ๓. แต่งต้ังคณะกรรมการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ          
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๔. ติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละงานท่ีรับผิดชอบเป็นประจ า  
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    ค าสั่งโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
     ท่ี ๑๔๑ /๒๕๖๕ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

.......................................................................... 
 ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาดไทยท้ังชาติต้านทุจริต(ZeroTolerance & Clean Thailand)”  
มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน  
แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีแผนงานและโครงการส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ แผนงานท่ี ๕.๙ การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้”เพื่อป้องกันการทุจริต ท่ี
กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียน
สุจริต” เพื่อสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ท่ีเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียน
สุจริต  
 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต โดยด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพื่อวางรากฐาน
การปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ อาศัยอ านาจ ตาม
ความในมาตรา ๓๙ (วรรคแรก)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่าด้วย 
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสถานศึกษา จึงแต่งต้ัง
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ โรงเรียนดงเจน
วิทยาคมประจ าป ี๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้  
 ๑. คณะกรรมการอ านวยการและประสานงาน มีหน้าท่ี จัดเตรียม วางแผน ด าเนินการ 
ประสานงาน สนับสนุน ให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และร่วม
แก้ปัญหาต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย  
     ๑.๑ คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 

 ๑.๑ นายสงกรานต์ บุญมี    ผู้อ านวยการโรงเรียน     ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นายอุทิศ  สาธิพา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นางภัคจิรา  สารทอง  ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
 ๑.๔ นางประภัสสร เจนใจ  ครูช านาญการพิเศษ                      กรรมการ 
 ๑.๕ นางสุพัตรา  นาแพร่  ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
 ๑.๖ นายกิฬาวุฒิ  เผ่าเครื่อง ครูช านาญการ       กรรมการ 
 ๑.๗ นายณรงค์  อุตโม  ครูช านาญการ           กรรมการและเลขานุการ 
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๒. คณะกรรมการเตรียมการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน  
มีหน้าที่ จัดเตรียม O๑ โครงสร้าง O๒ ข้อมูลผู้บริหาร O๓ อ านาจหน้าท่ี O๔ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน O๕ ข้อมูลการติดต่อ O๖ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง O๗  ข่าวประชาสัมพันธ์ O๘  Q&A  O๙ Social 
Network ประกอบด้วย  
 ๒.๑ นางกานต์ธีรา วาเพ็ชร       ครูช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นายค าพัด  สาพันธ์  ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ 

๒.๓ นายประพันธ์ ปนยะ  ครูช านาญการ       กรรมการ 
๒.๔ นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน  ครูช านาญการ         กรรมการ 

 ๒.๕ นายสุรศักด์ิ  คีรีผดุงธรรม ครูช านาญการ       กรรมการ 
 ๒.๖  นายสวัสด์ิ  ยาปัน  ครูช านาญการ                 กรรมการ 
 ๒.๗  นางสาวพัชรา จันทร์ทิพย์ ครูช านาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 
๓. คณะกรรมการเตรียมการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน 
มีหน้าที่ จัดเตรียม O๑๐ แผนด าเนินงานประจ าปี O๑๑ รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 
๖ เดือน O๑๒ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี O๑๓ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O๑๔ คู่มือหรือ
มาตรฐานการให้บริการ O๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O๑๖ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ O๑๗ E–Service ประกอบด้วย  
 ๓.๑ นางศิวัชญา  ไชยมงคล ครูช านาญการ      ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นางจุไรวรรณ บุญธีระเลิศ ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 

 ๓.๓ นางสาวทิวาภรณ์   สมศรี  ครูช านาญการ       กรรมการ 
 ๓.๔ นางพัธนี             วุฒิเดชกร     ครูช านาญการ             กรรมการ 
 ๓.๕ นางศิริพร    ฟักแก้ว  ครูอัตราจ้าง                 กรรมการ 
 ๓.๖ นางสาวเกศศิริ วงศ์ไชย  ครูอัตราจ้าง       กรรมการ 
 ๓.๗ นางนิตยา  เครือธิ  เจ้าหน้าท่ีธุรการ       กรรมการ 
 ๓.๘  นางสาวทิวาภรณ์   สมศรี   ครูช านาญการ             กรรมการและเลขานุการ 
๔. คณะกรรมการเตรียมการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงิน
งบประมาณ มีหน้าที่ จัดเตรียม O๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี O๑๙ รายงานการก ากบัติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน O๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี O๒๑ แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ O๒๒ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O๒๓ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน O๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าป ีประกอบด้วย  
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 ๔.๑ นางประภัสสร เจนใจ  ครูช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นางเรือนค า          ค าโมนะ  ครูช านาญการพิเศษ             กรรมการ 
 ๔.๓ นางสุพัตรา            นาแพร่  ครูช านาญการพิเศษ             กรรมการ 
 ๔.๕ นางสาวชุดาภรณ์ แท่นอ่อน ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
 ๔.๖ นางสาวทิวาภรณ์   สมศรี  ครูช านาญการ         กรรมการและเลขานุการ 
 

๕. คณะกรรมการเตรียมการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหน้าที ่จัดเตรียมข้อมูล O๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O๒๖ การ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
O๒๘ รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี  

๕.๑ นายณรงค์  อุตโม  ครูช านาญการ           ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน  ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
๕.๓ นายยงยุทธ  ตนบุญ  ครูช านาญการ                กรรมการ 
๕.๔  นายบัญชา            อานนท์          ครูช านาญการ                กรรมการ 
๕.๕  นางภัคจิรา  สารทอง  ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 

 ๕.๖ นางภรศศิร์  ค าคม  ครูช านาญการพิเศษ             กรรมการ 
 ๕.๗ นางพิมพา  สารเร็ว  ครูช านาญการพิเศษ             กรรมการ 
 ๕.๘ นางจินดา             เช้ือเมืองพาน ครูช านาญการพิเศษ             กรรมการ 
 ๕.๙ นางกานต์ธีรา         วาเพ็ชร  ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการ 

 ๕.๑๐ นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 
 
๖. คณะกรรมการเตรียมการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริม
ความโปร่งใส มีหน้าที่ จัดเตรียมข้อมูล O๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติกมิ
ชอบ O๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรยีนการ
ทุจริตประจ าปี O๓๒ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น O๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย  
 ๖.๑ นางภัคจิรา  สารทอง  ครูช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน  ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
  ๖.๓ นางอังคณาภรณ์ นันตาเครือ ครูช านาญการ       กรรมการ 

๖.๔ นางณัจฉรียา  ภาธรธนฤต ช านาญการพิเศษ                กรรมการ 
๖.๕ นางสาวดวงดี          แซ่หว่าง  ครู               กรรมการ 

 ๖.๖ นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 
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๗. คณะกรรมการเตรียมการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การ
ด าเนินการเพือ่ป้องกันการทุจริต มีหน้าที่ จัดเตรียมข้อมูล O๓๔ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร O๓๕ การมี
ส่วนร่วมของผู้บริหาร O๓๖ การประเมินความเส่ียง การทุจริตประจ าปี O๓๗ การด าเนินการเพื่อจัดการความ
เส่ียงการทุจริต O๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร O๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต O๔๐ รายงาน
การก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี รอบ ๖ เดือน O๔๑ รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี ประกอบด้วย  

๗.๑ นายค าพัด  สาพันธ์  ครูช านาญการพิเศษ     ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นายสุรจิต  จิตตางกูร ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
 ๗.๓ นางสาวกรรณิการ์ รินจ้อย  ครูช านาญการ       กรรมการ 

๗.๔ นางสาวจินตนา วิยานันท์ ครู        กรรมการ 
๗.๕ นางพัธน ี  วุฒนะเดชกร ครู        กรรมการ 

 ๗.๖ นางสาวทิวาภรณ์ สมศรี  ครูช านาญการ        กรรมการและเลขานุการ  
 
๘. คณะกรรมการเตรียมการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มีหน้าที่ จัดเตรียมข้อมูล O๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน O๔๓ การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ประกอบด้วย  

๘.๑ นายประพันธ์         ปนยะ      ครูช านาญการ         ประธานกรรมการ 
๘.๒ นางภัคจิรา             สารทอง ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
๘.๓ นางกานต์ธีรา         วาเพ็ชร ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
๘.๔ นางณัจฉรียา  ภาธรธนฤต ครูช านาญการพิเศษ                กรรมการ 
๘.๕ นางประภัสสร เจนใจ  ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการ 

 ๘.๖ นางอังคณาภรณ์ นันตาเครือ ครูช านาญการ       กรรมการ 
๘.๗ นางศิวัชญา  ไชยมงคล ครูช านาญการ       กรรมการ 
๘.๘ นายสุรจิต    จิตตางกูร ครูช านาญการ           กรรมการ 
๘.๙ นายพิพิธพัฒน ์ ณ น่าน  ครูช านาญการ        กรรมการและเลขานุการ 
 

๙. คณะกรรมการจัดท าเว็บไซต์ เพื่อเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มีหน้าที่ น าข้อมูลในการด าเนินงานของ
โรงเรียนมาประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์โรงเรียน ประกอบด้วย  

๙.๑ นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล ครูช านาญการ      ประธานกรรมการ 
๙.๒ นายประพันธ ์ ปนยะ  ครูช านาญการ  รองประธานกรรมการ 
๙.๓ นายสุรจิต            จิตตางกูร         ครูช านาญการ       กรรมการ 

      ๙.๕ นายสวัสด์ิ     ยาปัน                 ครูช านาญการ    กรรมการและเลขานุการ
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ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถเพื่อให้           
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด  

 
         ส่ัง   ณ   วันท่ี   ๑๕   เดือน ตุลาคม     พ.ศ.    ๒๕๖๔ 
         
 
 
 
 
 
               (นายสงกรานต์  บุญมี )  
                ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
ท่ี 142/2565 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะท างานวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 ด้วย โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จะด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามมาตฐานแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล และ
การป้องกันการทุจริต ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ี
อาจเกิดผลประโยชน์ทับช้อน ประจ าปีงบประมาณ 2565  ดังต่อไปนี้   
 1. นายสงกรานต์  บุญมี  ผู้อ านวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ 
  2. นายอุทิศ  สาธิพา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน         รองประธานกรรมการ 
 3. นางสุพัตรา  นาแพร่  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  กรรมการ 

4. นางประภัสสร   เจนใจ  หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 
5. นางภัคจิรา  สารทอง  หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน  กรรมการ 
6. นายณรงค์  อุตโม  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน  กรรมการ 
7. นายกิฬาวุฒิ  เผ่าเครื่อง หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป   กรรมการ 
8. นางอ้อมใจ    จันทร์กิเสน ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
9. นางเรือนค า   ค าโมนะ  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
10. นางกานต์ธีรา   วาเพ็ชร  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
11. นางสาวพัชรา   จันทร์ทิพย์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
12. นางจุไรวรรณ  บุญธีระเลิศ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
13. นางจินดา   เช้ือเมืองพาน ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
14. นางภรศศิร์    ค าคม  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
15. นางสาวพัชรา   จันทร์ทิพย์ ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
16. นางณัจฉรียา   ภาธรธนฤต ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
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17. นางสาวชุดาภรณ์   แท่นอ่อน ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
18. นางพิมพา    สารเร็ว  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
19. นายค าพัด    สาพันธ์  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
20. นายประพันธ์   ปนยะ  ครูช านาญการ    กรรมการ 
21. นายพิพิธพัฒน์   ณ น่าน  ครูช านาญการ    กรรมการ 
22. นายยงยุทธ    ตนบุญ  ครูช านาญการ    กรรมการ 
23. นายสุรจิต    จิตตางกูร ครูช านาญการ    กรรมการ 
24. นายบัญชา    อานนท์  ครูช านาญการ    กรรมการ 
25. นายสวัสด์ิ    ยาปัน  ครูช านาญการ    กรรมการ 
26. นายสุรศักด์ิ   คีรีผดุงธรรม ครูช านาญการ    กรรมการ 
27. นางสาวทิวาภรณ์   สมศรี  ครูช านาญการ    กรรมการ 
28. นางอังคณาภรณ์   นันตาเครือ ครูช านาญการ    กรรมการ 
29. นางศิวัชญา   ไชยมงคล ครูช านาญการ    กรรมการ 
30. นางสาวกรรณิการ์  รินจ้อย  ครูช านาญการ    กรรมการ 
31. นางสาวจินตนา   วิยานัน   ครู     กรรมการ 
32. นางพัธนี    วุฒนะเดชกร ครู     กรรมการ 
33. นางสาวดวงดี   แซ่ว่าง  ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
34. นายอิทธิกร   มาฟู  พนักงานราชการ    กรรมการ 
35. นางรัตนา    อานนท์  พนักงานราชการ    กรรมการ 
36. นางศิริพร    ฟักแก้ว  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
37. นายธนกฤต   ปิงน้ าโท้ง ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
38. นางสาวปวริศา   วังผา  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
39. นางสาวเกศศิริ   วงศ์ไชย  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
40. นายปวีณ    พรหมเผ่า ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
41. นางสาวธนัชพร   บ้านคุ้ม  ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
42. นางสาวชนมน   ยอดอ้อย ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
43. นายณัฐวุฒิ    มุงเมือง  พี่เล้ียงเด็กพิการ    กรรมการ 
44. นางนิตยา     เครือธิ  เจ้าหน้าท่ีธุรการ    กรรมการ 

   45. นายณรงค์กรณ์  ธนานุรักษ์กุล ครูช านาญการ          กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ : เตรียมข้อมูลตามตัวช้ีวัดพร้อมเอกสารประกอบ จัดท ารายงานวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อวิเคราะห์ความเส่ียงในการด าเนินการภายใต้โครงการ เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน         
และปราบปรามการทุจริต และเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะ บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
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ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และด าเนินการ
ให้ผู้รับผิดชอบ ICT เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
 ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ี ด าเนินการเตรียมข้อมูลตามท่ีได้รับมอบหมายให้
ครบถ้วนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน web site ของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ให้แล้วเสร็จ ให้ประสบ
ผลส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ หากมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ให้รายงานต่อ 
ผู้บังคับบัญชาทราบทันที  

ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้ 

สั่ง  ณ  วันที่  17  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
     
            ลงช่ือ 

         (นายสงกรานต์  บุญมี) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 
 
 
 
 

 


