เกณฑ์กำรประเมินกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and TransparencyAssessment: OIT)
โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31
คำชี้แจง
องค์ประกอบของกำรเปิดเผยข้อมูล
1. สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่าน URL
2. ข้อมูลเผยแพร่ที่เว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
3. ข้อมูลเผยแพร่ในหัวข้อที่สอดคล้องกับเนื้อหาของข้อมูล
เกณฑ์กำรให้คะแนนกำรเปิดเผยข้อมูล
1. สถานศึกษาเปิดเผยข้อมูลได้ครบองค์ประกอบทั้ง 3 ข้อ คะแนน = 100 คะแนน
2. สถานศึกษาเปิดเผยข้อมูลไม่ครบองค์ประกอบทั้ง 3 ข้อ คะแนน = 0 คะแนน
ข้อ

ข้อมูล

รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

O1 โครงสร้าง

แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา
ประกอบด้วยตาแหน่งที่สาคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น งาน 4 ฝ่าย หรือภาระงาน และ
องค์คณะบุคคล เป็นต้น

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

แสดงรายนามของผู้บริหารของสถานศึกษา
ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้า
สถานศึกษา และผู้ดารงตาแหน่งทางการบริหารของสถานศึกษา

O3 อานาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ
แผนพัฒนาสถานศึกษา

แสดงข้อมูลหน้าที่และอานาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด
แสดงแผนการดาเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่นยุทธศาสตร์ หรือแนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563

O5 ข้อมูลการติดต่อ

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
ที่อยู่สถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
แผนที่ตั้งสถานศึกษา

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม มาตรา 35
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)
- กฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 เป็นต้น
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ข้อ

ข้อมูล

รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของ
สถานศึกษา
เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

O8 Q&A

แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้
คาตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความ
ถาม-ตอบ เป็นต้น
สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

O9 Social Network

แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา เช่น Facebook หรือ Line หรือ Twitter หรือ
Instagram เป็นต้น
สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักองสถานศึกษา

O10 แผนดาเนินงานประจาปี

แสดงแผนการดาเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูล รายละเอียดของแผนฯ เช่น
โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ เป็นต้น
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563

O11 รายงานการกากับ ติดตามการ
ดาเนินงานประจาปี
รอบ 6 เดือน

แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี
มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดาเนินงาน เป็นต้น
เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2563

O12 รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปี

แสดงผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินงาน เช่น ผลการดาเนินงานโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
เป็นรายงานผลการดาเนินงานของปี พ.ศ. 2562

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน

แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย ของสถานศึกษา ที่บุคลากรในสถานศึกษาใช้
ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สาหรับบุคลากรใน
สถานศึกษา กาหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการ
ขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา
มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติสาหรับการให้บริการ ประเภท
งานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ
และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสารวจความพึง
พอใจการให้บริการ
O17 E-Service
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี

แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา
เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
แสดงผลสารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา
เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอานาจหน้าที่ภารกิจของสถานศึกษาผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี
มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
ประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ข้อมูล

รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

O19 รายงานการกากับติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี

แสดงผลการดาเนินงานตามแผนการจ่ายงบประมาณประจาปี
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O21 แผนการจัดซื้อหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ

แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษา จะต้องดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน

แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1)
มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้างวงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง
วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้างเป็นต้น
จาแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัด
จ้าง)
เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจาปี

แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1)
มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็น
ต้น
เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการ
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
บุคคล

เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กาหนดในนามของ
สถานศึกษา
เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2563

O26 การดาเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล

แสดงการดาเนินการตามนโยบายของการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกาลังคน การ
สรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การสร้างทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การ
ปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน สถานศึกษา เป็นต้น
เป็นการดาเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือ
เป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25
เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563
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รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ในปี พ.ศ. 2563

O28 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี

แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ เช่น ผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
เป็นรายงานผลการดาเนินงาน ในปี พ.ศ. 2562

แสดงคู่มือหรือแนวทางการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน
การทุจริตและ ชอบของบุคลากรในสถานศึกษา
มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการ ที่บุคคลภายนอกจะทาการ
ประพฤติมิชอบ

ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ ในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือ
วิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดาเนินการ เป็นต้น

แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ของบุคลากรในสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมอชอบขิงบุคลการในสถานศึกษา
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จานวนเรื่องที่ดาเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ระหว่างดาเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
ประจาปี
เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความ
ร่วม
คิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563

O34 เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร

แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจัดทาอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาไทย
และภาษาอังกฤษ
ดาเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของสถานศึกษา

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
เป็นการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และ
ส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563
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O36 การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจาปี

รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
มาตรการและการดาเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563

O37 การดาเนินการเพื่อจัดการความ แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือก่อให้เกดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา
เสี่ยง
เป็นกิจกรรมหรือการดาเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดาเนินการเพื่อบริหารจัดการ
การทุจริต
ความเสี่ยงตามข้อ O36
เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรใน
สถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
เป็นการดาเนินการในปี พ.ศ. 2563

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจาปี

แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสถานศึกษา
มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดาเนินการ เป็นต้น
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563

O40 รายงานการกากับติดตามการ
ดาเนินการป้องกันการทุจริต
ประจาปีรอบ 6 เดือน

แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดาเนินงาน เป็นต้น
เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนในปี พ.ศ. 2563

O41 รายงานผลการดาเนินการ
ป้องกัน การทุจริตประจาปี

แสดงผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินการ เช่น ผลการดาเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
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