
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑. บทวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ออนไลน์ ใน
ภาพรวม โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้ดำเนินการ เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและมีการ
ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดประชุมชี้แจง
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุโขทัย ประจำปี ๒๕๖5 (ITA Online) ให้กับผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ของโรงเรียนโรงเรียน   
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ได้เตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ที่ได้จัดขึ้น 
ทำให้โรงเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ดำเนินการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ลดการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online) เป็นการประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐที่รับการประเมินจะได้รับทราบผลการ
ประเมินเพ่ือให้เกิดความตระหนักและนำไปสู่การ พัฒนาตนเอง เ พ่ือให้การดำเนินงานภาครัฐเป็นไปอย่างมี
คุณธรรมและความโปร่งใส ลดการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและต่อ
ประเทศชาติสูงสุด และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการ ดำเนินงานภาครัฐของประเทศไทยมีคุณธรรมและความ
โปร่งใสมากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงาน ป.ป.ช ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ แบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้  

1. การปฏิบัติหน้าที่ 
2. การใช้งบประมาณ 
3. การใช้อำนาจ 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6. คุณภาพการดำเนินงาน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 
9. การเปิดเผยข้อมูล 
10. การป้องกันการทุจริต 

 ซ่ึงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ พบว่า  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ รายด้าน 

คะแนนผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัด 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 97.21 
2. การใช้งบประมาณ 93.27 

3. การใช้อำนาจ 95.87 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 90.39 



การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ รายด้าน 

คะแนนผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัด 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 95.37 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 89.76 

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 83.50 

8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 84.50 

9. การเปิดเผยข้อมูล 86.64 

10. การป้องกันการทุจริต 81.25 

คะแนนของหน่วยงาน 87.69 
  

 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยประจำปีงบประมาณ 2564 โดย ภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 87.69 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการเนินงานของหน่วยงาน ระดับ A เมื่อ
พิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือด้านการปฏิบัติหน้าที่ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.21 
รองลงมาคือตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.87 ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.37 ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.27 ตัวชี้วัดการใช้
ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.37 ส่วนตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำสุดได้แก่ ด้านประสิทธิภาพ
การสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.50 และด้านการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.25    
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1. การปฏิบติัหนา้ท่ี

2. การใชง้บประมาณ

3. การใชอ้ านาจ

4. การใชท้รพัยส์ินของราชการ

5. การแกไ้ขปัญหาการทจุริต

6. คณุภาพการด าเนินงาน

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร

8. การปรบัปรุงระบบการท างาน

9. การเปิดเผยขอ้มลู

10. การปอ้งกนัการทจุริต

ผลการปฏบัิตติามตัวชีวั้ด

ผลการปฏิบติัตามตวัชีว้ดั



ประเด็นจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนา 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  
สำนักงานเขต พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่
ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  
 1.จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จำนวน 5 ตัวช้ีวัด คือ  

 (1) ตัวชี้วัดที่  1 การปฏิบัติหน้าที่  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.21  เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนใน
หน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ยึดหลักตาม
มาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อ ที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวรวม
ไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และความรับผิดชอบ ต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งล้วน
ถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมี คุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงาน
ทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และ ในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสําคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อบุคคลภายนอกซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่
อาจจะก่อให้เกิด การรับสินบนได้ในอนาคต 

  (2) ตัวขี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.87 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน หน่วยงานต่อการ ใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้มอบหมายงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม และ ไม่
เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงไม่ใช้อํานาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทําในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา หรือทําในสิ่งที่
ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการบริหารงานบุคคลที่มีความชัดเจน ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้มีอํานาจ การ
ซื้อขายตําแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง  
 (3) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.37  เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ บุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์โดยผู้บริหารสูงสุดได้ให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริต
อย่างจริงจัง โดยมีการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
และจัดทําแผนงานด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมไปถึง การประเมิน เกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่วยงาน ที่จะต้องทําให้การทุจริต ในหน่วยงานลดลง และสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการ
ร้องเรียน เมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ
การทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือป้องกันการทุจริตเป็นประจำทุกป ี
 (4) ตัวชี้วัดที่  2 การใช้งบประมาณ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.27 เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากร ภายในหน่วยงาน ต่อการดําเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของ
ตนเอง โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์โดยฝ่ายงบประมาณได้ดำเนินการจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะ การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไป



ตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์ แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ 
เช่น ค่าทํางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง มีความคุ้มค่าและโปร่งใส ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความสําคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
  (5) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.39 เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง บุคลากรภายในโรงเรียนไม่นําทรัพย์สินของทางราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนําไปให้
ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืม ทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืม
โดยบุคคลภายนอก หน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก 
นอกจากนี้ โรงเรียนยังจัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้
บุคลากรภายในได้รับทราบและนําไปปฏิบัติรวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกํากับ ดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย  
 2.จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 90) จำนวน 5 ตัวช้ีวัด คือ  
 (1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.76เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ
การดําเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ดำเนินงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอน และระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง
จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่ วนได้ส่วน
เสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยัง
ประเมินการรับรู้ เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อ
แลกกับ การปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดําเนินงาน ใน
ภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการ เอื้อประโยชน์
ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 (2) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.50 เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์มีการเผยแพร่ ข้อมูลในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการ ดําเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการ
จัดให้มีช่องทาง ให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การดําเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมิน
การรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

 (3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.50   
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทํางาน โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ดำเนินการปรับปรุง พัฒนา ระบบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทํางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้ใน



การดําเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการ ดําเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ 
นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานให้ดีขึ้น 

 (4) ตัวชี้วัดที่  9 การเปิดเผยข้อมูล  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.64เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้ดำเนินการ
เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การ บริหารงาน ได้แก่ แผนดําเนินงาน การ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี และ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การ ส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นบ้างต้น
แสดงถึง ความโปร่งใส ในการบริหารงานและการดําเนินงานของหน่วยงาน  
 (5) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.25เป็นตัวชี้วัดที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูล ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เปิดเผยการ
ดําเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียนให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต ได้แก่ เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การประเมินความ
เสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) 
มาตรการภายใน เพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
 ประเด็นที่ควรพัฒนา 

(1) ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
 เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะ อย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้ง มีช่องทางที่
หลากหลาย การบริการให้ เกิดความ โปร่งใส มีการปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอนให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ 
ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง การดําเนินการ 

(2) ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทาง ให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถติ ดต่อ สอบถาม ให้
ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะสะท้อน ถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี  
ประสิทธิภาพ และควรมีการประเมิน ความพึงพอใจด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เป็นระยะๆ เพ่ือเช็คความ 
พึงพอใจในภาพรวม ให้เห็นภาพสะท้อน และเป็นการสํารวจจุดบกพร่องของ ช่องทางสื่อสารของหน่วยงาน 

(3) ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
 การดําเนินการในเรื่องกระบวนการเปิด โอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อเข้า มามีส่วนร่วมเสนอ
ความคิดเห็นในการ ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือให้ สอดคล้องกับความต้องการของ หน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

(4) ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
 1. การเผยแพร่ข้อมูลการดําเนินการ/ กิจกรรม/ผลงาน ที่สอดคล้องเป็นไปตามนโยบายบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้ ครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน  



 2.แก้ไขปรับปรุงในเรื่องของนำเสนอ ข้อมูลให้ง่ายแก่การเข้าถึง โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
จัดการ 
 3.จัดทําช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบตามหลักเกณฑ์ โดยแยกออกจาก
หัวข้อช่องทางการ ร้องเรียนปกติ 

 (5) ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันทุจริต 
 1. การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต  การจัดทํา
แผนการจัดการความเสี่ยงให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างครบถ้วน 

 2. การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  

 3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรพัฒนาโดยการรายงานให้ครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์ที่กําหนด 5 
กิจกรรม 

 
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้กำหนดขั้นตอนและเตรียมความพร้อมดําเนินการขับเคลื่อนดังต่อไปนี้ 
 ๑) มีการวางแผนเตรียมการรับการประเมินและ ดําเนินการปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างเป็น
ระบบโดยได้รับ ความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรภายในสํานักงานอย่างเข็มแข็ง รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน (http://tsl.ac.th/) มีความชัดเจน สอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินที่
กําหนดไว้ 
 ๒) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้ดําเนินกิจกรรมพัฒนาผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประจําปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ และได้
มอบแนวทางในการดําเนินงานให้กับโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เพ่ือทําให้สถานศึกษาดําเนินการได้อย่างดียิ่ง
จึงทําให้ผลการดําเนินงานเป็นไปได้ด้วยดี โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์มีความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะทําให้
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์เป็นสถานศึกษาที่มีความโปร่งใสในการดําเนินงานต่อไป 
 ๒.๑) เรื่องการป้องกันการทุจริต การดําเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจํานงสุจริตของ
ผู้บริหารการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการ ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต และ มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความ
โปร่งใส และป้องกันการทุจริต ซึ่งการ เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึงการให้ความสําคัญต่อผลการ
ประเมินเพ่ือนําไปสู่การจัดทํามาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกํากับติดตาม การ
นําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๒.๒) เรื่องการเปิดเผยข้อมูล (๑) การบริหารงาน แผนดําเนินงานประจําปี รายงานการกํากับติดตาม
การดําเนินงาน ประจําปีรอบ ๖ เดือน รายงานผลการดําเนินงานประจําปี คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการ E-Service (๒) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี รายงานการ
กํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาประจําปี แผนการจัดซื้อจัด
จ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี 
 ๒. แนวทางการดําเนินดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 คณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ได้



ประชุมพิจารณาผลการประเมินความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖4 ทีผ่านมาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2565 จึงได้ดำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity 
and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
และได้มอบหมายหน้าที่ขึ้น ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คำสั่งโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
ที ่236/๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
…………………………………………. 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์   (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
เพ่ือให้สถานศึกษามีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาและเปิดเผยข้อมูลการ
ดำเนินงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : OIT) ให้สาธารณชนได้รับทราบเพ่ือให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน  

ดังนั้น เพ่ือให้การนำนโยบายสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตสุโขทัย อาศัยอำนาจตามมาตรา 39(1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2547 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตรา 27(1) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติ
หน้าที่ดังนี ้
ที่ปรึกษา ประกอบด้วย 

  นายไพบูลย์ พวงเงิน                 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์                                     
มีหน้าที ่ให้คำปรึกษา  ข้อเสนอแนะ กำกับ ติดตามการดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : 
ITA Online) 
1.คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
   ๑) นายไพบูลย์     พวงเงิน        ประธานกรรมการ 
   2) นายอมรศักดิ์   เสมสันต์        รองประธานกรรมการ 
   3) นายไตรภูมิ   อ้ายวงค์        กรรมการ  
  ๔) จ่าสิบเอกสมร  แก้วหล้า       กรรมการ 
   ๕) นายชาตรี     รูปสง่า        กรรมการ 
  ๖) นางบุษราภรณ์   สิทธิวงศ ์       กรรมการ 
  ๗) นางสุขสันต์   สนิทวงศ ์       กรรมการ 
  ๘) นางส่องหล้า   หุ่นสุวรรณ์       กรรมการ        
   ๙) นายสุเทพ     ตากัน        กรรมการและเลขานุการ  



หน้าที ่       ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ กำกับ ติดตาม จัดระบบการดำเนินการ อำนวยความสะดวก 
สนับสนุนช่วยเหลือ ติดตาม การดำเนินงานประเมินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้คำแนะนำในการแก้ไข
ปัญหาให้กิจกรรมการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2.คณะกรรมการฝ่ายวางแผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
   1) นายอมรศักดิ์  เสมสันต์       ประธานกรรมการ 
   2) นายไตรภูมิ    อ้ายวงค์       รองประธานกรรมการ 
   3) จ่าสิบเอกสมร  แก้วหล้า       กรรมการ 
   ๔) นายชาตร ี   รูปสง่า        กรรมการ 
   ๕) นายสุเทพ   ตากัน         กรรมการ 
   ๖) นางสุขสันต์  สนิทวงศ์       กรรมการ 
   ๗) นางบุษราภรณ ์ สิทธิวงศ์       กรรมการ 
   ๘) นางส่องหล้า  หุ่นสุวรรณ์      กรรมการ 
   9) นายชานน    คุรุบรรเจิดจิต      กรรมการและเลขานุการ 
   10) นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลแกม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่  วางแผนกำหนดรูปแบบ แผนผังและขั้นตอนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของโรงเรียน 
ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรใน
หน่วยงานภาครัฐ (Internal lntegrity and Trasparency Assessment : IIT) ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจาก
ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ(External lntegrity and Transparency Assessment : EIT) และ
ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data integrity and Transparency 
Assessment : OIT) 
3.คณะกรรมการ การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal lntegrity and 
Trasparency Assessment : IIT) ประกอบด้วย 
   1) นายชานน    คุรุบรรเจิดจิต      ประธานกรรมการ 
   ๒) นางส่องหล้า  หุ่นสุวรรณ์      กรรมการ 
   ๓) นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์      กรรมการ 
   ๔) นางมณีวรรณ   สุทธรินทร์       กรรมการ 
   ๕) นางนภาพร   ทะยะ        กรรมการ 
   ๖) นายวิทยา    นวลจันทร์      กรรมการ 
   ๗) นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลแกม       กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   เก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal lntegrity and 
Trasparency Assessment : IIT)  ใช้เก็บรวบรวมตัวชีว้ัดที่ 1 - ตัวชี้วัดที่ ๕ ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติ
หน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
4.คณะกรรมการ การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Lntergrity and 
Transparency Assessment: EIT) ประกอบด้วย 
   1) นายชานน     คุรุบรรเจิดจิต     ประธานกรรมการ 
   ๒) นางพรสวรรค์   คงประจักษ์     กรรมการ 



   3) นายบัญญัติ   ทองบาง      กรรมการ 
   4) นางรักเกียรติ   เกษรพรหม     กรรมการ              
   5) นางสาวพัชราภรณ์ อินติ๊บ       กรรมการ   
   6) นางสาวละเอียด  อินต๊ะฮอง      กรรมการ 
   7) นายสุพจน์    ตาด้วง       กรรมการ 
   8) นายสามารถ    แจ่มเมธีกุล     กรรมการ 
   9) นายพงษ์ศักดิ์    สังเกตใจ      กรรมการ 
   10) นายสมพงศ์   วิชาราช      กรรมการ 
   11) นางสาวภัทรารัตน์  พิกุลแกม      กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  เก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) ใช้เก็บข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 6 - ตัวชี้วัดที่ 8 ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพ 
การดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 
5.คณะกรรมการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT ของสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
O1 โครงสร้าง  แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน  

 ประกอบด้วยตําแหน่งท่ีสําคญัและการแบ่งส่วนงานภายใน สอดคล้องกับ
ภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบรหิารวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงาน
บุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 

นางณัฐกานต์ คุรุบรรเจิดจติ 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร  แสดงข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษา 
 แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง รปูถ่าย เบอร์โทรศัพท์
และที่อยู่ไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) 
 

นางส่องหล้า หุ่นสุวรรณ ์
นางนภาพร ทะยะ 

O3 อำนาจหน้าที ่  แสดงข้อมูลหน้าท่ีและอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด  นางส่องหล้า หุ่นสุวรรณ ์
นางนภาพร ทะยะ 

O4 แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนา

หน่วยงาน 
 

 แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมีระยะมากกว่า 1 ปี 
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ยุทธศาสตรห์รือแนวทาง 
เป้าหมาย และตัวช้ีวัด  
  เป็นแผนฯ ท่ีมรีะยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

นางณัฐกานต์ คุรุบรรเจิดจติ 
นายชานน คุรุบรรเจิดจิต 
น.ส.สุธดิา แก้วจาเครือ 

O5 ข้อมูลการติดต่อ  แสดงข้อมูลการตดิต่อกับหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบดว้ย  
     1) ที่อยู่หน่วยงาน     
     2) หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้             
     3) หมายเลขโทรสาร 
     4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ (E–Mail) ที่สามารถตดิต่อได้             
     5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน 
 

นางมณีวรรณ สุทธรินทร ์
นายสมพงษ์ วิชาราช 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
O6 กฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง 
 แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน ที่
เป็นปัจจุบันอย่างน้อย ประกอบดว้ย เช่น 
     1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  2560 
     2) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ  
     3) พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ  
     4) พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทาง การศึกษา พ.ศ. 2547 และแกไ้ข
เพิ่มเตมิ  
     5) พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ.2546  
     6) พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  
     7) พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 

นางส่องหล้า หุ่นสุวรรณ ์
นางนภาพร ทะยะ 
นางนลิน์ภาณี กรศรมีหาลาภ 
นางณฐมน ธิหล้า 
น.ส.ต้นแก้ว ดามัง 

ข่าวประชาสัมพนัธ์  
O7 ข่าว

ประชาสมัพันธ์ 
 แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าท่ีหรือ
ภารกิจของหน่วยงาน 
 เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกดิขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

นายสุพจน์ ตาด้วง 
น.ส.ภัทรารัตน์ พิกลุแกม 
น.ส.วิริยาพร ทาสุข 
นายวิทยา  นวลจันทร ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
O8 Q&A  แสดงตําแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีบุคคลภายนอก สามารถสอบถามข้อมลู 

ต่างๆ ได้และหน่วยงานสามารถ สือ่สารให้คําตอบกับ 
ผู้สอบถามไดโ้ดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
(Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ, Messenger Live 
Chat, Chatbot เป็นต้น 
 

นางดวงพร มูลป้อม 
น.ส.ภัทรารัตน์ พิกลุแกม 
นายวิทยา นวลจันทร ์
นางจีราวรรณ ดวงเกิด 

O9 Social 
Network 

 แสดงตําแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีสามารถเชื่อมโยง ไปยงัเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagramเป็นต้น 
 
 

นางดวงพร มูลป้อม 
น.ส.ภัทรารัตน์ พิกลุแกม 
นายวิทยา นวลจันทร ์
นางจีราวรรณ ดวงเกิด 

 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน   

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนดำเนินงาน 
O10 แผนดำเนินงาน

ประจำป ี
 แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมีระยะ 1 ปีงบประมาณ 
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม 
งบประมาณที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น 
 เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

นางณัฐกานต์ คุรุบรรเจิดจติ 
นายชานน คุรุบรรเจิดจิต 
น.ส.สุธดิา แก้วจาเครือ 

O11 รายงานการ
กำกับติดตาม

 แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี  
ในข้อ o10 

นางณัฐกานต์ คุรุบรรเจิดจติ 
นายชานน คุรุบรรเจิดจิต 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
การดำเนินงาน 
ประจำปรีอบ  

6 เดือน 

 มีเนื้อหาหรือรายละเอยีดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย  
ความก้าวหน้าการดำเนินการแตล่ะโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่
ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น 
 สามารถจัดทําข้อมลูเป็นแบบรายเดือน หรือ รายไตรมาส หรือราย  
6 เดือน ท่ีมีข้อมลูครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

น.ส.สุธดิา แก้วจาเครือ 

O12 รายงานผล 
การดำเนินงาน

ประจำป ี

 แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี  
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปญัหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 
 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

นายเอกรินทร์  คำอั้น 
นางณัฐกานต์ คุรุบรรเจิดจติ 
นายชานน คุรุบรรเจิดจิต 
น.ส.สุธดิา แก้วจาเครือ 

การให้บริการ 
O13 คู่มือหรือ

มาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 

 
 
 

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเจ้าหน้าท่ี ของหน่วยงานใช้ยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดยีวกัน ทุกกลุ่ม/หน่วย 
 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ประกอบด้วย เป็นคู่มือ
ปฏิบัติภารกิจ 4 ด้าน สำหรับบุคลากรในหน่วยงาน และกำหนดวิธกีารขั้นตอนการ
ปฏิบัติอย่างไร  

นายชาตรี   รูปสง่า        กรรมการ 
นายสุเทพ   ตากัน        กรรมการ 
นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์        กรรมการ 
นางสุขสันต ์ สนิทวงศ์       กรรมการ 
นางส่องหล้า หุ่นสุวรรณ ์
นายพงษ์ศักดิ์  สังเกตใจ 
นายเอกนรินทร์  คำอ้ัน 

การปฏิบัติงาน 
O14 คู่มือหรือ

มาตรฐาน 
การให้บริการ 

 แสดงคู่มือการให้บริการ หรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติ ท่ีผู้รับบรกิารหรือผู้มา
ติดต่อกับ หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการ ขอรับบริการหรือตดิต่อกับหน่วยงาน  
 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเภทงาน
ให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภมูิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ใน
การ ให้บริการ และผู้รับผิดชอบการให้บริการ 
 หน่วยงานจะต้องเปดิเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ 
 

นางดวงพร  มูลป้อม 
นายพงษ์ศักดิ์ สังเกตใจ 
นายเอกนรินทร์  คำอ้ัน 
น.ส.กาญจนา ชาติไทย 
น.ส.มาริสา  เหมันต ์
น.ส.สุวรรณภา อินมา 
น.ส.นุชนาถ  คำบัง 

O15 ข้อมูลเชิงสถิต ิ
การให้บริการ 

 แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน  
 สามารถจัดทําข้อมลูเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ท่ี
มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2565 

นางดวงพร  มูลป้อม 
นายพงษ์ศักดิ์ สังเกตใจ 
นายเอกนรินทร์  คำอ้ัน 
น.ส.กาญจนา ชาติไทย 
นางสาวมารสิา  เหมันต ์
น.ส.สุวรรณภา อินมา 
น.ส.นุชนาถ  คำบงั 

O16 รายงานผลการ
สำรวจ 

ความพึงพอใจ 
การให้บริการ 

 แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน 
 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

นางดวงพร  มูลป้อม 
นายพงษ์ศักดิ์ สังเกตใจ 
นายเอกนรินทร์  คำอ้ัน 
น.ส.กาญจนา ชาติไทย 
น.ส.มาริสา  เหมันต ์
น.ส.สุวรรณภา อินมา 
น.ส.นุชนาถ  คำบัง 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
O17 E–Service  แสดงช่องทางการให้บริการขอ้มูลหรือธรุกรรมภาครัฐ สอดคล้องกับภารกิจ

ของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ขอรับบริการไม่จําเปน็ต้องเดินทาง
มายังหน่วยงาน  
 สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

นางดวงพร มูลป้อม 
น.ส.ภัทรารัตน์ พิกลุแกม 
นายวิทยา นวลจันทร ์
นางจีราวรรณ ดวงเกิด 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 

การปฏิบติังาน 

O18 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

ประจำป ี

 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานท่ีมีระยะ 1 ปีงบประมาณ   
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่
ได้รับการจัดสรรและงบประมาณ ตามประเภทรายการใช้จ่าย  
 เป็นแผนที่มรีะยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นายเอกนริทร์  คำอั้น 
นางณัฐกานต์ คุรุบรรเจิดจติ 
นายชานน คุรุบรรเจิดจิต 
น.ส.สุธดิา แก้วจาเครือ 

O19 รายงานการ
กำกับติดตามการ

ใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจำปี   

รอบ 6 เดือน 

 แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจาํปี 
ในข้อ o18  
 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการใช้
จ่ายงบประมาณ  
 สามารถจัดทําข้อมลูเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย  
6 เดือน ท่ีมีข้อมลูครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

นายเอกนริทร์  คำอั้น 
นางณัฐกานต์ คุรุบรรเจิดจติ 
นายชานน คุรุบรรเจิดจิต 
น.ส.สุธดิา แก้วจาเครือ 

แผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี 
O20 รายงานผลการ

ใช้จ่าย
งบประมาณ

ประจำป ี

 แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  
 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นายเอกนริทร์  คำอ้ัน 
นางณัฐกานต์ คุรุบรรเจิดจติ 
นายชานน คุรุบรรเจิดจิต 
น.ส.สุธดิา แก้วจาเครือ 

การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O21 แผนการจดัซื้อ

จัดจ้างหรือ  
แผนการจดัหา

พัสด ุ
 

แสดงแผนการจดัซื้อจัดจา้งหรอืแผนการจัดหาพัสดุตามที่ หน่วยงาน จะต้อง
ดําเนินการตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบรหิาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  
 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจดัจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดจ้างท่ีมีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือ การจัดจ้างที่กฎหมาย
ไม่ได้กําหนดใหต้้องเผยแพร่แผน การจัดซื้อจดัจ้างให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดย
ละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไมม่ีการจดัซื้อจัดจ้างในกรณีดังกลา่ว 

นายเอกนรินทร์ คำอั้น 
น.ส.มาริสา เหมันต ์
น.ส.น้ำค้าง หุตุวัฒนะ 
น.ส.วิริยาพร ทาสุข 
น.ส.ภัทรารัตน์ พิกลุแกม 
น.ส.ชนมน อิ่นแก้ว 
นายสละภัย สาระมนต ์

 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 

O22 ประกาศ 
ต่าง ๆ 

เกี่ยวกับการ
จัดซื้อ 

จัดจ้างหรือ
การจัดหา

พัสด ุ

 แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้าง และการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผล การจัดซื้อจดัจ้าง เป็นต้น  
เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นายเอกนรินทร์ คำอ้ัน 
น.ส.มาริสา เหมันต ์
น.ส.น้ำค้าง หุตุวัฒนะ 
น.ส.วิริยาพร ทาสุข 
น.ส.ภัทรารัตน์ พิกลุแกม 
น.ส.ชนมน อิ่นแก้ว 
นายสละภัย สาระมนต ์



ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
O23 สรุปผลการ

จัดซื้อ 
จัดจ้างหรือ
การจัดหา

พัสดุรายเดือน 

 แสดงสรุปผลการจัดซื้อจดัจ้างของหน่วยงาน (ตามรูปแบบ สขร.1)  
 มีข้อมูลรายละเอียดผลการจดัซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย ประกอบด้วยงานที่ซื้อหรือจ้าง
วงเงินท่ีซื้อหรือจ้าง ราคากลางวิธีการซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้
ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
 จําแนกข้อมูลเป็นรายเดือนทีม่ีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดซื้อจดัจ้างในรอบเดือนใด ให้เผยแพร่วา่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ในเดือนนั้น 

นายเอกนรินทร์ คำอั้น 
น.ส.มาริสา เหมันต ์
น.ส.น้ำค้าง หุตุวัฒนะ 
น.ส.วิริยาพร ทาสุข 
น.ส.ภัทรารัตน์ พิกลุแกม 
น.ส.ชนมน อิ่นแก้ว 
นายสละภัย สาระมนต ์

O24 รายงานผล
การจัดซื้อจดั
จ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ
ประจำป ี

 แสดงผลการจัดซื้อจดัจ้างของหน่วยงาน  
 มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจดัจ้าง 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

นายเอกนรินทร์ คำอั้น 
น.ส.มาริสา เหมันต ์
น.ส.น้ำค้าง หุตุวัฒนะ 
น.ส.วิริยาพร ทาสุข 
น.ส.ภัทรารัตน์ พิกลุแกม 
น.ส.ชนมน อิ่นแก้ว 
นายสละภัย สาระมนต ์

 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 
การบริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 
O25 นโยบายการ

บริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 
 

 เป็นนโยบายหรือแผนการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ท่ียังใช้บังคับใน
หน่วยงาน ในปีงบประมาณพ.ศ. 2565  
 แสดงนโยบายของผู้บรหิารสูงสุด หรือแผนการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรที่กําหนด
ในนามของหน่วยงาน 
 

นางส่องหล้า หุ่นสุวรรณ ์
นางนภาพร ทะยะ 
นางนลิน์ภาณี กรศรมีหาลาภ 
นางณฐมน ธิหล้า 
น.ส.ต้นแก้ว ดามัง 

O26 การ
ดำเนินการ

ตามนโยบาย
การบริหาร
ทรัพยากร

บุคคล 

 แสดงการดําเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือ แผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ในข้อ o25   
 เป็นการดาํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 

นางส่องหล้า หุ่นสุวรรณ ์
นางนภาพร ทะยะ 
นางนลิน์ภาณี กรศรมีหาลาภ 
นางณฐมน ธิหล้า 
น.ส.ต้นแก้ว ดามัง 

O27 หลักเกณฑ์
การบริหาร 
และพัฒนา
ทรัพยากร

บุคคล 

 แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยัง ใช้บังคับในหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 อย่างน้อย ประกอบด้วย  
       - การสรรหาและคดัเลือกบคุลากร  
        - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
        - การพัฒนาบุคลากร  
        - การประเมินผลการปฏิบตังิานบุคลากร  
        - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ  
หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลาง บริหารงานบุคคลหน่วยงาน
สามารถนําหลักเกณฑด์ังกล่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

นางส่องหล้า หุ่นสุวรรณ ์
นางนภาพร ทะยะ 
นางนลิน์ภาณี กรศรมีหาลาภ 
นางณฐมน ธิหล้า 
น.ส.ต้นแก้ว ดามัง 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 
O28 รายงานผล

การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร

บุคคล
ประจำป ี

 แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 มีข้อมูลรายละเอียดของการดาํเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดําเนินการ
ตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ปญัหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการ
วิเคราะห์การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นางส่องหล้า หุ่นสุวรรณ ์
นางนภาพร ทะยะ 
นางนลิน์ภาณี กรศรมีหาลาภ 
นางณฐมน ธิหล้า 
น.ส.ต้นแก้ว ดามัง 

 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 

O29 แนว
ปฏิบัติการ

จัดการ เรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริตและ
ประพฤต ิ
มิชอบ 

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการดาํเนินการต่อเรื่องร้องเรียนทีเ่กี่ยวข้องกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน                                                          
 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่
บุคคลภายนอก จะทําการร้องเรียนรายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการ ต่อเรื่อง
ร้องเรียน ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ และระยะเวลาดําเนินการ 

นางส่องหล้า หุ่นสุวรรณ ์
นางนภาพร ทะยะ 
นางนลิน์ภาณี กรศรมีหาลาภ 
นางณฐมน ธิหล้า 
น.ส.ต้นแก้ว ดามัง 

O30 ช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและ

ประพฤติมิ
ชอบ 

 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรยีน เกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานโดย
แยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนท่ัวไปเพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
และเพื่อให้สอดคล้องกับ แนวปฏบิัติการจดัการเรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน 

นางส่องหล้า หุ่นสุวรรณ ์
นางนภาพร ทะยะ 
นางนลิน์ภาณี กรศรมีหาลาภ 
นางณฐมน ธิหล้า 
น.ส.ต้นแก้ว ดามัง 

o31 

 

ข้อมูลเชิงสถิติ       
เรื่องร้องเรียน        
การทุจริตและ

ประพฤติ  

มิชอบ 

 แสดงข้อมูลสถิตเิรื่องร้องเรยีนการทุจริตและประพฤตมิิชอบ ของเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงาน มีข้อมูลความกา้วหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติและ ประพฤติมิชอบ 
อย่างน้อยประกอบด้วย จํานวนเรือ่งร้องเรียน ท้ังหมดจํานวนเรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 
และจํานวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดาํเนนิการ  
 สามารถจัดทําข้อมลูเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน  
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
หมายเหตุ : กรณีไมม่ีเรื่องร้องเรียน ให้เผยแพร่ว่าไม่มเีรื่องร้องเรยีน 

นางส่องหล้า หุ่นสุวรรณ ์
นางนภาพร ทะยะ 
นางนลิน์ภาณี กรศรมีหาลาภ 
นางณฐมน ธิหล้า 
น.ส.ต้นแก้ว ดามัง 

O32 ช่องทางการ 
รับฟัง 

ความคิดเห็น 

 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินงานตาม
อํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ 
 สามารถ เข้าถึงหรือ เชื่อมโยง ไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

นางดวงพร มูลป้อม 
น.ส.ภัทรารัตน์ พิกลุแกม
นายวิทยา นวลจันทร ์
นางจีราวรรณ ดวงเกิด 

O33 
 
 

การเปิด
โอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม 

 

 แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปดิโอกาส ให้บคุคลภายนอกไดม้ีส่วน
ร่วมในการดําเนินงานตามภารกจิ ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผนร่วม
ดําเนินการร่วมแลกเปลีย่นความคดิเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น          
 เป็นการดาํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นายชาตรี รูปสง่า 
นายพงษ์ศักดิ์ สังเกตใจ 
นายสามารถ แจ่มเมธีกุล 
นางดวงพร มูลป้อม 
น.ส.ภัทรารัตน์ พิกลุแกม
นายวิทยา นวลจันทร ์
นางจีราวรรณ ดวงเกิด 
 



ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล)  
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 

O34 เจตจํานง
สุจรติ             

ของผู้บริหาร 
และ นโยบาย
ไม่รับของขวัญ 

 (No Gift 
Policy) 

เจตจํานงสจุริตของผู้บริหาร  
 แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรอคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าท่ีและบริหาร หน่วยงานอย่าง
ซื่อสัตยส์ุจรติ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (ดําเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคน
ปัจจุบันของหน่วยงาน)          
 จัดทําอย่างน้อย 2 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  

 แสดงนโยบายว่าผูบ้ริหาร เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ 
(No Gift Policy) (ดําเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน  

 จัดกิจกรรมปลุกจิตสํานึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร เช่น  การจัดอบรมให้ความรู้การ
จัดทําโปสเตอรป์ระชาสัมพันธ์ การสรา้งการรับรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์เป็นต้น 

เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นายสมพงษ์  วิชาราช 
น.ส.วิริยาพร ทาสุข 
นางนภาภรณ์ เจริญพรพิมลกุล 

น.ส.ภัทรารัตน์ พิกลุแกม 
น.ส.กุมาลี รวมทรัพย ์
นายวิทยา  นวลจันทร ์

O35 การมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร 

 

 แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมสี่วนร่วมของผูบ้ริหารสูงสุดคน
ปัจจุบัน 
 เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง 
พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
 เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นายอมรศักดิ์  เสมสันต ์
นายไตรภูมิ  อ้ายวงค ์
จ.ส.อ.สมร  แก้วหลา้ 
นางส่องหล้า หุ่นสุวรรณ ์
นางนภาพร ทะยะ 
นางนลิน์ภาณี กรศรมีหาลาภ 
นางณฐมน ธิหล้า 
น.ส.ต้นแก้ว ดามัง 
นายสามารถ แจ่มเมธีกุล 

o36 

 

การประเมิน
ความเสีย่ง 
การทุจริต 
ประจำป ี

 

 แสดงผลการประเมินความเสีย่งของการดำเนินงานหรือการปฏบิัติหน้าที่ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจรติและประพฤตมิิชอบหรือก่อให้เกิดการขดักันระหว่างผลประโยชนส์่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน                                               

 มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสีย่ง และระดับของ
ความเสีย่ง มาตรการและ การดำเนินการในการบริหารจดัการความเสี่ยง เป็นต้น 
 เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นายอมรศักดิ์  เสมสันต ์
นายไตรภูมิ  อ้ายวงค ์
จ.ส.อ.สมร  แก้วหลา้ 
นายเอกรินทร์  คำอั้น 
นางณัฐกานต์ คุรุบรรเจิดจติ 
นายชานน คุรุบรรเจิดจิต 
น.ส.สุธดิา แก้วจาเครือ 

O37 การ
ดำเนินการ
เพื่อจัดการ

ความเสีย่งการ
ทุจริต และ
ประพฤต ิ
มิชอบ 

 

 

 

 แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสีย่ง ในกรณีที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจรติและประพฤตมิิชอบ หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชนส์่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  
 เป็นกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ   
หรือการดาํเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36   
 เป็นการดาํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นายอมรศักดิ์  เสมสันต ์
นายไตรภูมิ  อ้ายวงค ์
จ.ส.อ.สมร  แก้วหลา้ 
นายสุเทพ ตากัน 
น.ส.จารุวรรณ เมฆเมืองทอง 
นายบัญญตัิ ทองบาง 
นายฤทธิชัย ล้วนงาม 
น.ส.สมพรฤดี ชัยวงศ ์
น.ส.อารยา จันทร์ตา 
น.ส.จันทร์จริา พวงกัน 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 

o38 

 

การเสริมสร้าง 
วัฒนธรรม

องค์กร        
ตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม 

 แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสรา้ง วัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน มีทัศนคต ิค่านิยมในการปฏิบตัิงานอย่างซื่อสัตยส์ุจรติมีจติสํานึกท่ี
ดีรับผดิชอบต่อหน้าท่ีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ชัดเจน ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม  
 เป็นการดาํเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดําเนินการเอง  
 เป็นการดาํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

นายอมรศักดิ์  เสมสันต ์
นายไตรภูมิ  อ้ายวงค ์
จ.ส.อ.สมร  แก้วหลา้ 
นายสุเทพ ตากัน 
น.ส.จารุวรรณ เมฆเมืองทอง 
นายบัญญตัิ ทองบาง 
นายฤทธิชัย ล้วนงาม 
น.ส.สมพรฤดี ชัยวงศ ์
น.ส.อารยา จันทร์ตา 
น.ส.จันทร์จริา พวงกัน 

o39 

 

แผนปฏิบัติ
การป้องกัน
การทุจริต 

 แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถปุระสงคเ์พื่อป้องกันการทุจริต หรอื การพัฒนาด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหนว่ยงาน   
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ และช่วงเวลาดําเนินการ  
 เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลาบังคบัใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

นายอมรศักดิ์  เสมสันต ์
นายไตรภูมิ  อ้ายวงค ์
จ.ส.อ.สมร  แก้วหลา้ 
น.ส.น้ำค้าง หุตะวัฒนะ 
น.ส.นิรามัย มั่นหมาย 
น.ส.ภัทรารัตน์ พิกลุแกม 
น.ส.จงรัก วงค์เขียว 

O40 รายงานการ
กํากับ ติดตาม

การ
ดําเนินการ 
ป้องกันการ

ทุจริต 
ประจําปรีอบ 

6 เดือน 

 แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต  
ตามข้อ o39                                          
  มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าอย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการ
ดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมและ รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ                                                                                       
 สามารถจัดทําข้อมลูเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ท่ีมีข้อมูล
ครอบคลมุในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

น.ส.น้ำค้าง หุตะวัฒนะ 
น.ส.นิรามัย มั่นหมาย 
น.ส.ภัทรารัตน์ พิกลุแกม 
น.ส.จงรัก วงค์เขียว 

O41 รายงานผล
การ

ดำเนินการ
ป้องกัน     

การทุจริต
ประจำป ี

 แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการอย่างน้อย ประกอบด้วย 
ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปญัหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ  
 เป็นการรายงานผลการดําเนนิการป้องกันการทุจริตของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

น.ส.น้ำค้าง หุตะวัฒนะ 
น.ส.นิรามัย มั่นหมาย 
น.ส.ภัทรารัตน์ พิกลุแกม 
น.ส.จงรัก วงค์เขียว 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกนัการทุจริตภายในหน่วยงาน 
O42 มาตรการ

ส่งเสริม
คุณธรรม 
และความ

โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

 แสดงการวเิคราะห์ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส  
ในการดําเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดแข็งที่จะต้องการแกไ้ขโดยเร่งด่วน ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นท่ีมีความ
สอดคล้องกับผลการประเมิน ฯ   
 มีการกําหนดแนวทางการนําผลการวิเคราะหไ์ปสู่การปฏิบตัิ หรือมาตรการ เพื่อ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้อง

นายอมรศักดิ์  เสมสันต ์
นายไตรภูมิ  อ้ายวงค ์
จ.ส.อ.สมร  แก้วหลา้ 
นางปารณีย์ พิธาสวัสดิ ์
น.ส.ภัทรารัตน์ พิกลุแกม 
น.ส.จงรัก วงค์เขียว 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
ตามผลการวเิคราะห์ผลการประเมนิฯ  
โดยมรีายละเอียดต่างๆ อย่างน้อย ประกอบด้วย การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง 
การกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏบิัติ การกําหนดแนวทางการกํากับติดตาม ให้นําไปสู่
การปฏิบัติและรายงานผล 
 

O43 การดำเนินการ 
ตามมาตรการ

ส่งเสริม
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 

ภายใน
หน่วยงาน 

 แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดําเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสรมิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
 มีข้อมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพื่อส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏบิัติ อย่างเป็นรูปธรรม  
 เป็นการดาํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 
 

นายอมรศักดิ์  เสมสันต ์
นายไตรภูมิ  อ้ายวงค ์
จ.ส.อ.สมร  แก้วหลา้ 
นางปารณีย์ พิธาสวัสดิ ์
น.ส.ภัทรารัตน์ พิกลุแกม 
น.ส.จงรัก วงค์เขียว 

 

หน้าที ่  ดำเนินการจัดเตรียม จัดทำ เอกสารหลักฐานร่อยรอยที่เกี่ยวกับประเด็นคำถามที่รับผิดชอบ
ให้กับผู้รายงาน “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA 
Online)” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่องเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัด 
ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 
ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัด
ย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การดำเนินการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  
(ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลแกม) ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในวันที่ 1 กันยายน 2565  

คณะกรรมการสรุปผลการประเมิน  ประกอบด้วย 
1. นายอมรศักดิ์  เสมสันต์    ประธานกรรมการ 
๒. นางส่องหล้า  หุ่นสุวรรณ์   กรรมการ 
3. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต   กรรมการ    
4. นางณัฐกานต์   คุรุบรรเจิดจิต          กรรมการ     
5. นายเอกนรินทร์  คำอ้ัน    กรรมการ    
6. นางสาวมาริสา  เหมันต์           กรรมการ  
7. นางสาวกาญจนา ชาติไทย           กรรมการ 
8. นางสาวจงรัก  วงค์เขียว            กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวภัทรารัตน์  พิกุลแกม             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
       
มีหน้าที ่ รวบรวมผลการประเมินจากคณะกรรมการประมวลผล วิ เคราะห์ สรุป จัดทำรายงานผล             
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด เสนอต่อผู้อำนวยการ
โรงเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ขอให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เต็มกำลังความสามารถ  และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 



      ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
     

    

                          สั่ง   ณ    วันที่     25    กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 

 

 

                                                (นายไพบูลย์   พวงเงิน) 

                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงานให้พัฒนามากขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
 

การกำกับติดตาม 
(1) ข้อมูลพื้นฐาน จัดทำข้อมูลพื้นฐานได้แก่ 

ข้อมูลพื้นฐาน ข่าว 
ประชาสัมพันธ์ และ 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

นางณัฐกานต์ คุรุบรรเจิดจิต 
นางส่องหล้า หุ่นสุวรรณ์ 
นางนภาพร ทะยะ 
นางณัฐกานต์ คุรุบรรเจิดจิต 
นายชานน คุรุบรรเจิดจิต 
น.ส.สธุิดา แก้วจาเครือ 
นางมณีวรรณ สุทธรินทร์ 
นายสมพงษ์ วิชาราช 
นางนลิน์ภาณี กรศรีมหาลาภ 
นางณฐมน ธิหล้า 
น.ส.ต้นแก้ว ดามัง 
นายสุพจน์ ตาด้วง 
น.ส.ภัทรารัตน์ พิกุลแกม 
น.ส.วิริยาพร ทาสุข 
นายวิทยา  นวลจันทร์ 
นางดวงพร มูลป้อม 
นางจีราวรรณ ดวงเกิด 

รายงานความก้าวหน้า และสรุป 
 

(2) แผนดำเนินงาน 
 

แผนปฏิบัติงาน 
และคู่มือการให้บริการ 
จัดทำแผนดำเนินงาน 
แผนปฏิบัติงาน และคู่มือ 
การให้บริการของกลุ่มงาน 
 

นางณัฐกานต์ คุรุบรรเจิดจิต 
นายชานน คุรุบรรเจิดจิต 
น.ส.สุธิดา แก้วจาเครือ 
นายเอกรินทร์  คำอ้ัน 
นายชาตรี  รูปสง่า  
นายสุเทพ  ตากัน  
นางบุษราภรณ์ สิทธิวงศ์  
นางสุขสันต์ สนิทวงศ์  
นางส่องหล้า หุ่นสุวรรณ์ 
นายพงษ์ศักดิ์  สังเกตใจ 
นางดวงพร  มูลป้อม 
น.ส.กาญจนา ชาติไทย 
น.ส.มาริสา  เหมันต์ 
น.ส.สุวรรณภา อินมา 
น.ส.นุชนาถ  คำบัง 
นางดวงพร  มูลป้อม 
นายพงษ์ศักดิ์ สังเกตใจ 

รายงานความก้าวหน้า และสรุป 
 



มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
 

การกำกับติดตาม 
นางสาวมาริสา  เหมันต์ 
น.ส.ภัทรารัตน์ พิกุลแกม 
นายวิทยา นวลจันทร์ 
นางจีราวรรณ ดวงเกิด 

(3) แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
ประจำปีและการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ 

จัดทำแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำปี และ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ 
จัดหาพัสดุ 
 

นางณัฐกานต์ คุรุบรรเจิดจิต 
นายชานน คุรุบรรเจิดจิต 
น.ส.สธุิดา แก้วจาเครือ 
นายเอกนรินทร์ คำอ้ัน 
น.ส.มาริสา เหมันต์ 
น.ส.น้ำค้าง หุตุวัฒนะ 
น.ส.วิริยาพร ทาสุข 
น.ส.ภัทรารัตน์ พิกุลแกม 
น.ส.ชนมน อิ่นแก้ว 
นายสละภัย สาระมนต์ 

รายงานความก้าวหน้า และสรุป 
 

(4) นโยบายการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล การ
ดำเนินการตาม
นโยบายการ 
บ ริห ารท รัพ ย าก ร
บุคคล และ 
หลักเกณฑ์ 
การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

กำหนดนโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล จัดทำ 
หลักเกณฑ์การบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

นายไตรภูมิ  อ้ายวงศ์ 
นางส่องหล้า หุ่นสุวรรณ์ 
นางนภาพร ทะยะ 
นางนลิน์ภาณี กรศรีมหาลาภ 
นางณฐมน ธิหล้า 
น.ส.ต้นแก้ว ดามัง 

รายงานความก้าวหน้า และสรุป 
 

(5) การส่งเสริมความ
โปร่งใส 
ในหน่วยงาน ได้แก่ 
การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการ 
ทุจริต และการเปิด 
โอกาสให้ เกิดการมี
ส่วนร่วม 
 
 
 

จัดทำมาตรการส่งเสริม 
ความโปร่งใสในหน่วยงาน 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

นางส่องหล้า หุ่นสุวรรณ์ 
นางนภาพร ทะยะ 
นางนลิน์ภาณี กรศรีมหาลาภ 
นางณฐมน ธิหล้า 
น.ส.ต้นแก้ว ดามัง 
นางดวงพร มูลป้อม 
น.ส.ภัทรารัตน์ พิกุลแกมนาย
วิทยา นวลจันทร์ 
นางจีราวรรณ ดวงเกิด 
นายสามารถ แจ่มเมธีกุล 
 

รายงานความก้าวหน้า และสรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานความก้าวหน้า และสรุป 



มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
 

การกำกับติดตาม 
6) การดำเนินการ
เพ่ือป้องกัน 
การทุจริต 

จัดทำเจตจำนงสุจริตของ 
ผู้บริหาร สร้างเครื่องมือการ 
ประเมินความเสี่ยงเพ่ือการ 
ป้องกันการทุจริต การเสริม 
สร้างวัฒนธรรมองค์กรและ 
จัดแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต 

ฝ่ายบริหาร 
น.ส.วิริยาพร ทาสุข 
นางนภาภรณ์ เจริญพรพิมลกุล 
น.ส.กุมาลี รวมทรัพย์ 
นางส่องหล้า หุ่นสุวรรณ์ 
นางนภาพร ทะยะ 
นางนลิน์ภาณี กรศรีมหาลาภ 
นางณฐมน ธิหล้า 
น.ส.ต้นแก้ว ดามัง 
นายสามารถ แจ่มเมธีกุล 
นายอมรศักดิ์ เสมสันต์ 
นางณัฐกานต์ คุรุบรรเจิดจิต 
นายชานน คุรุบรรเจิดจิต 
น.ส.สธุิดา แก้วจาเครือ 
นายสุเทพ ตากัน 
นางรักเกียรติ เกษรพรหม 
น.ส.จารุวรรณ เมฆเมืองทอง 
นางพรสวรรค์  คงประจักษ์ 
นายบัญญัติ ทองบาง 
นายเอกรัฐ  แสงเพชร 
น.ส.สมพรฤดี ชัยวงศ์ 
น.ส.อารยา จันทร์ตา 
น.ส.จันทร์จิรา พวงกัน 

 
 
 
 
 
 
 

 

(7) มาตรการภายใน
เพ่ือป้อง 
กันการทุจริต 

 

จัดทำมาตรการภายในเพื่อ 
ป้องกันการทุจริตได้แก่ 
-มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ 
สาธารณะ 
-มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
-มาตรการส่งเสริมความ 
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
-มาตรการจัดการเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริต 
 

 

ฝ่ายบรหิาร 
นางปารณีย์ พิธาสวัสดิ ์
น.ส.ภัทรารัตน์ พิกลุแกม 
น.ส.จงรัก วงค์เขียว 

รายงานความก้าวหน้า และสรุป 
 

 


