
 

 
 
 

คำสั่งโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
ที ่ / ๒๕๖๕ 

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

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

 
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์   (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
เพ่ือให้สถานศึกษามีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาและเปิดเผยข้อมูลการ
ดำเนินงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : OIT) ให้สาธารณชนได้รับทราบเพ่ือให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 
ที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
 นายไพบูลย์ พวงเงิน       ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์                                     
มีหน้าที ่ให้คำปรึกษา  ข้อเสนอแนะ กำกับ ติดตามการดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
1.คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
   ๑) นายไพบูลย์     พวงเงิน        ประธานกรรมการ 
   2) นายอมรศักดิ์   เสมสันต์        รองประธานกรรมการ 
   3) นายไตรภูมิ   อ้ายวงค์        กรรมการ  
  ๔) จ่าสิบเอกสมร  แก้วหล้า       กรรมการ 
   ๕) นายชาตรี     รูปสง่า        กรรมการ 
  ๖) นายสุเทพ     ตากัน        กรรมการ 
  ๗) นางบุษราภรณ์   สิทธิวงศ ์       กรรมการ 
  ๘) นางสุขสันต์   สนิทวงศ ์       กรรมการ 
   ๙) นางส่องหล้า   หุ่นสุวรรณ์       กรรมการและเลขานุการ  
หน้าที่  ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ กำกับ ติดตาม จัดระบบการดำเนินการ อำนวยความสะดวก สนับสนุน
ช่วยเหลือ ติดตาม การดำเนินงานประเมินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาให้
กิจกรรมการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2.คณะกรรมการฝ่ายวางแผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
   1) นายอมรศักดิ์  เสมสันต์       ประธานกรรมการ 
   2) นายไตรภูมิ    อ้ายวงค์       รองประธานกรรมการ 
   3) จ่าสิบเอกสมร  แก้วหล้า       กรรมการ 

/๔. นายชาตรี… 
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   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 แผนผังและข้ันตอนการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่เกิด
ขึ้นกับโรงเรียนตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ 
(Internal lntegrity and Trasparency Assessment : IIT) ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้
ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ(External lntegrity and Transparency Assessment : EIT) และส่วนที่ 3 การ
เปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (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 
   2) นางพรสวรรค์     คงประจักษ์      กรรมการ 
   3) นายบัญญัติ        ทองบาง       กรรมการ 
   4) นางรักเกียรติ      เกสรพรหม      กรรมการ 
   5) นางสาวพัชราภรณ์  อินติ๊บ       กรรมการ 
   6) นางสาวละเอียด   อินต๊ะฮอง      กรรมการ 
   4) นายสุพจน์   ตาด้วง        กรรมการ 
   5) นายสามารถ   แจ่มเมธีกุล      กรรมการ 
   6) นายพงษ์ศักดิ์   สังเกตใจ       กรรมการ 
   ๕) นางสาวสุวรรณภา อินมา        กรรมการ 
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   6) นายวัชระ    มีชัย        กรรมการ 
   ๗) นายสมพงศ์  วิชาราช       กรรมการ 
   ๘) นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลแกม       กรรมการและเลขานุการ 

/หน้าที่.. 
หน้าที่ 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 รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

O1 โครงสร้าง  แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน  
 ประกอบด้วยตําแหน่งท่ีสําคญัและการแบ่งส่วนงานภายใน สอดคล้องกับภารกิจ
งาน 4 ด้าน ได้แก่ ดา้นบริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบรหิารงานบุคคล ด้าน
การบริหารทั่วไป และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

 

นางณัฐกานต์ คุรุบรรเจิดจติ 

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

นางส่องหล้า หุ่นสุวรรณ ์
นางนภาพร ทะยะ 

O3 อำนาจหน้าที ่  แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามท่ีกฎหมายกำหนด  
 

นางส่องหล้า หุ่นสุวรรณ ์
นางนภาพร ทะยะ 

O4 แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนา

หน่วยงาน 
 

 แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี 
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือ
แนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
  เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

นางณัฐกานต์ คุรุบรรเจิดจติ 
นายชานน คุรุบรรเจิดจิต 
น.ส.สุธดิา แก้วจาเครือ 

O5 ข้อมูลการติดต่อ  แสดงข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย  
     1) ที่อยูห่น่วยงาน     
     2) หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้             
     3) หมายเลขโทรสาร 
     4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–Mail) ที่สามารถติดต่อได้             
     5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

นางมณีวรรณ สุทธรินทร ์
นายสมพงษ์ วิชาราช 

O6 กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

 แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน ที่
เป็นปัจจุบันอย่างน้อย ประกอบดว้ย เช่น 
     1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  2560 
     2) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ  

นางส่องหล้า หุ่นสุวรรณ ์
นางนภาพร ทะยะ 
นางนลิน์ภาณี กรศรมีหาลาภ 
นางณฐมน ธิหล้า 
น.ส.ต้นแก้ว ดามัง 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 
     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 
 

ข่าวประชาสมัพนัธ์  

O7 ข่าว
ประชาสมัพันธ์ 

 แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
 เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

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

การปฏิสมัพนัธ์ข้อมูล  

O8 Q&A  แสดงตําแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก สามารถ
สอบถามข้อมูล ต่างๆ ได้และหน่วยงานสามารถ สื่อสารให้คําตอบกับ 
ผู้สอบถามได้โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ, 
Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น 
 

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

O9 Social 
Network 

 แสดงตําแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยง ไปยัง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, 
Twitter, Instagramเป็นต้น 
 
 

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

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน   
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 

แผนด าเนินงาน 

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
กำกับติดตามการ

ดำเนินงาน 
ประจำปรีอบ  

6 เดือน 

 แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี  
ในข้อ o10 
 มีเนื้อหาหรือรายละเอยีดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย  
ความก้าวหน้าการดำเนินการแตล่ะโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ดำเนินงาน เป็นต้น 
 สามารถจัดทําข้อมลูเป็นแบบรายเดือน หรือ รายไตรมาส หรือราย  
6 เดือน ท่ีมีข้อมลูครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 

นางณัฐกานต์ คุรุบรรเจิดจติ 
นายชานน คุรุบรรเจิดจิต 
น.ส.สุธดิา แก้วจาเครือ 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 
2565 

O12 รายงานผล 
การดำเนินงาน

ประจำป ี

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

นางณัฐกานต์ คุรุบรรเจิดจติ 
นายชานน คุรุบรรเจิดจิต 
น.ส.สุธดิา แก้วจาเครือ 

การให้บริการ 

O13 คูม่ือหรือ
มาตรฐาน 

การปฏิบัติงาน 
 
 
 

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเจ้าหน้าท่ี ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติ
ให้เป็นมาตรฐานเดยีวกัน 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 สังเกตุใจ 
นายเอกนรินทร์ คำอั้น 

 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 
การปฏิบติังาน 

O14 คู่มือหรือ
มาตรฐาน 

การให้บริการ 

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

น.ส.กาญจนา ชาติไทย 
นายพงษ์ศักดิ์ สังเกตใจ 
น.ส.สุวรรณภา อินมา 

O15 ข้อมูลเชิงสถิต ิ
การให้บริการ 

 แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน  
 สามารถจัดทําข้อมลูเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ท่ีมี
ข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2565 

น.ส.กาญจนา ชาติไทย 
น.ส.นุชนาถ คำบัง 
น.ส.สุวรรณภา อินมา 
น.ส.มาริสา เหมันต ์
นายสมพงษ์ วิชาราช 

O16 รายงานผลการ
สำรวจ 

ความพึงพอใจ 
การให้บริการ 

 แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน 
 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

น.ส.กาญจนา ชาติไทย 
น.ส.นุชนาถ คำบัง 
น.ส.สุวรรณภา อินมา 
น.ส.มาริสา เหมันต ์
นายสมพงษ์ วิชาราช 

O17 E–Service  แสดงช่องทางการให้บริการขอ้มูลหรือธุรกรรมภาครัฐ สอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ขอรับบริการไม่จําเป็นต้องเดินทางมายัง
หน่วยงาน  
 สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 
 

นางดวงพร มูลป้อม 
น.ส.ภัทรารัตน์ พิกลุแกม 
นายวิทยา นวลจันทร ์
นางจีราวรรณ ดวงเกิด 
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 

การปฏิบติังาน 

O18 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจำป ี

 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 
ปีงบประมาณ   
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณ
ตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณ ตามประเภทรายการใช้จ่าย  
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นางณัฐกานต์ คุรุบรรเจิดจติ 
นายชานน คุรุบรรเจิดจิต 
น.ส.สุธดิา แก้วจาเครือ 

O19 รายงานการ
กำกับติดตามการ

ใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจำปี   

รอบ 6 เดือน 

 แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณ
ประจําปี ในข้อ o18  
 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  
 สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย  
6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

นางณัฐกานต์ คุรุบรรเจิดจติ 
นายชานน คุรุบรรเจิดจิต 
น.ส.สุธดิา แก้วจาเครือ 

 

 ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร ่ ผู้รบัผิดชอบ 
แผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี 

O20 รายงานผลการ
ใช้จ่าย

งบประมาณ
ประจำป ี

 แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  
 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นางณัฐกานต์ คุรุบรรเจิดจติ 
นายชานน คุรุบรรเจิดจิต 
น.ส.สุธดิา แก้วจาเครือ 

การจดัซื้อจดัจ้างหรือการจดัหาพสัดุ 

O21 แผนการจดัซื้อ
จัดจ้างหรือ  

แผนการจดัหา
พัสด ุ

 

แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่ หน่วยงาน 
จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือ การจัดจ้างที่
กฎหมายไม่ได้กําหนดให้ต้องเผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงาน
อธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณี
ดังกล่าว 

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 รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 

O22 ประกาศตา่ง 
ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือ
การจัดหา

พัสด ุ
 

 แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผล การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

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

O23 สรุปผลการ
จัดซื้อ 

จัดจ้างหรือ
การจัดหา

พัสดุรายเดือน 

 แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (ตามรูปแบบ สขร.1)  
 มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย ประกอบด้วยงานที่ซื้อ
หรือจ้างวงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลางวิธีการซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
 จําแนกข้อมูลเป็นรายเดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใด ให้เผยแพร่ว่าไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น 

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

O24 รายงานผล
การจัดซื้อจดั
จา้งหรือการ
จัดหาพัสดุ
ประจำป ี

 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
 มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 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 
 

นายไตรภูมิ  อ้ายวงศ ์
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 
 
 
 

นายไตรภูมิ  อ้ายวงศ ์
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

นายไตรภูมิ  อ้ายวงศ ์
นางส่องหล้า หุ่นสุวรรณ ์
นางนภาพร ทะยะ 
นางนลิน์ภาณี กรศรมีหาลาภ 
นางณฐมน ธิหล้า 
น.ส.ต้นแก้ว ดามัง 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 
สามารถนําหลักเกณฑด์ังกล่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

O28 รายงานผล
การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร

บุคคล
ประจำปี 

 แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 มีข้อมูลรายละเอียดของการดําเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการ
ดําเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

นายไตรภูมิ  อ้ายวงศ ์
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
ร้องเรียน
การทุจริต

และ
ประพฤติ 
มิชอบ 

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน                                                          
 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ประกอบด้วย 
รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอก จะทําการร้องเรียนรายละเอียดขั้นตอน
หรือวิธีการในการจัดการ ต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ และ
ระยะเวลาดําเนินการ 

 

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

O30 ช่องทางแจ้ง
เรื่อง

ร้องเรียน 
การทุจริต

และ
ประพฤติมิ

ชอบ 

 แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถแจง้เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าทีข่องหนว่ยงานผา่นทางช่องทาง
ออนไลน์ของหน่วยงานโดยแยกตา่งหากจากช่องทางการร้องเรียนทัว่ไป
เพื่อเป็นการคุม้ครองขอ้มูลของผูแ้จ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกบั แนว
ปฏิบัติการจดัการเรื่องร้องเรยีนการทุจริตและประพฤตมิชิอบ 
 สามารถเข้าถงึหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นไดจ้ากเวบ็ไซตห์ลัก
ของหนว่ยงาน 

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

o31 

 

ข้อมูลเชิงสถิติ       
เรื่องร้องเรียน        
การทุจริตและ

ประพฤติ  

มิชอบ 

 แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จํานวนเรื่องร้องเรียน ทั้งหมดจํานวน
เรื่องท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ และจํานวนเรื่องท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ  
 สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน  
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
หมายเหตุ : กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน ให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน 

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

O32 ช่องทางการ 
รับฟัง 

ความคิดเห็น 

 แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ
ดําเนินงานตามอาํนาจหนา้ที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ผ่านช่องทาง
ออนไลน ์
 

นางดวงพร มูลป้อม 
น.ส.ภัทรารัตน์ พิกลุแกม
นายวิทยา นวลจันทร ์
นางจีราวรรณ ดวงเกิด 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 

 สามารถ เข้าถึงหรือ เชือ่มโยง ไปยงัช่องทางขา้งต้นได้จากเวบ็ไซตห์ลัก
ของหนว่ยงาน 

o33 

 

 

การเปิดโอกาส
ให้เกิดการมี

ส่วนร่วม 
 

 แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้
บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน 
ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผนร่วมดําเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น          
 เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นายสามารถ แจ่มเมธีกุล 
 

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

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 

O34 เจตจํานงสจุริต             
ของผู้บริหาร 

และ นโยบายไม่
รับของขวัญ 
 (No Gift 
Policy) 

เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร  
 แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรอคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่าง
ซื่อสัตยส์ุจรติ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (ดําเนินการโดยผู้บริหารสูงสุด
คนปัจจุบันของหน่วยงาน)          
 จัดทําอย่างน้อย 2 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  

 แสดงนโยบายว่าผูบ้ริหาร เจ้าหน้าท่ีและบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ 
(No Gift Policy) (ดําเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน  

 จัดกิจกรรมปลุกจิตสํานึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร เช่น  การจัดอบรมให้ความรู้
การจัดทําโปสเตอร์ประชาสมัพันธ์ การสร้างการรับรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น 

เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ฝ่ายบรหิาร 
น.ส.วิริยาพร ทาสุข 
นางนภาภรณ์ เจริญพรพิมลกุล 
น.ส.กุมาลี รวมทรัพย ์

O35 การมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร 

 

 แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมสี่วนร่วมของผูบ้ริหารสูงสุดคน
ปัจจุบัน 
 เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง 
พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
 เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ฝ่ายบริหาร 
นางส่องหล้า หุ่นสุวรรณ ์
นางนภาพร ทะยะ 
นางนลิน์ภาณี กรศรมีหา
ลาภ 
นางณฐมน ธิหล้า 
น.ส.ต้นแก้ว ดามัง 
นายสามารถ แจ่มเมธีกุล 

o36 

 

การประเมิน
ความเสีย่ง 
การทุจริต 
ประจำป ี

 

 แสดงผลการประเมินความเสีย่งของการดำเนินงานหรือการปฏบิัติหน้าที่ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจรติและประพฤตมิิชอบหรือก่อให้เกิดการขดักันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน                                               

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

นายอมรศักดิ์ เสมสันต ์
นางณัฐกานต์ คุรุบรรเจิดจติ 
นายชานน คุรุบรรเจิดจิต 
น.ส.สุธดิา แก้วจาเครือ 

O37 การดำเนินการ  แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ใน นายอมรศักดิ์ เสมสันต ์
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 
เพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต 
และประพฤต ิ

มิชอบ 

กรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  
 เป็นกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ   
หรือการดําเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36   
 เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นางณัฐกานต์ คุรุบรรเจิดจติ 
นายชานน คุรุบรรเจิดจิต 
น.ส.สุธดิา แก้วจาเครือ 

o38 

 

การเสริมสร้าง 
วัฒนธรรม

องค์กร        
ตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม 

 แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง วัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสํานึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างชัดเจน ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม  
 เป็นการดาํเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดําเนินการเอง  
 เป็นการดาํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

นายอมรศักดิ์ เสมสันต ์
นายสุเทพ ตากัน 
นางรักเกียรติ เกษรพรหม 
น.ส.จารุวรรณ เมฆเมืองทอง
นางพรสวรรค์  คงประจักษ์
นายบัญญตัิ ทองบาง 
นายเอกรัฐ  แสงเพชร 
น.ส.สมพรฤดี ชัยวงศ ์
น.ส.อารยา จันทร์ตา 
น.ส.จันทร์จริา พวงกัน 

o39 

 

แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการ

ทุจริต 

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

นายอมรศักดิ์ เสมสันต ์
นายสุเทพ ตากัน 
นางรักเกียรติ เกษรพรหม 
น.ส.จารุวรรณ เมฆเมืองทอง
นางพรสวรรค์  คงประจักษ์
นายบัญญตัิ ทองบาง 
นายเอกรัฐ  แสงเพชร 
น.ส.สมพรฤดี ชัยวงศ ์
น.ส.อารยา จันทร์ตา 
น.ส.จันทร์จริา พวงกัน 
น.ส.น้ำค้าง หุตะวัฒนะ 
น.ส.นิรามัย มั่นหมาย 
น.ส.ภัทรารัตน์ พิกลุแกม 
นางจงรัก วงค์เขียว 

O40 รายงานการ
กํากับ ติดตาม
การดําเนินการ 
ป้องกันการ

ทุจริต ประจําปี
รอบ 6 เดือน 

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

 

นายอมรศักดิ์ เสมสันต ์
นายสุเทพ ตากัน 
นางรักเกียรติ เกษรพรหม 
น.ส.จารุวรรณ เมฆเมืองทอง
นางพรสวรรค์  คงประจักษ์
นายบัญญตัิ ทองบาง 
นายเอกรัฐ  แสงเพชร 
น.ส.สมพรฤดี ชัยวงศ ์
น.ส.อารยา จันทร์ตา 
น.ส.จันทร์จริา พวงกัน 
น.ส.น้ำค้าง หุตะวัฒนะ 
น.ส.นิรามัย มั่นหมาย 
น.ส.ภัทรารัตน์ พิกลุแกม 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 
นางจงรัก วงค์เขียว 

O41 รายงานผลการ
ดำเนินการ
ป้องกัน     

การทุจริต
ประจำป ี

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

นายอมรศักดิ์ เสมสันต ์
นายสุเทพ ตากัน 
นางรักเกียรติ เกษรพรหม 
น.ส.จารุวรรณ เมฆเมืองทอง
นางพรสวรรค์  คงประจักษ์
นายบัญญตัิ ทองบาง 
นายเอกรัฐ  แสงเพชร 
น.ส.สมพรฤดี ชัยวงศ ์
น.ส.อารยา จันทร์ตา 
น.ส.จันทร์จริา พวงกัน 
น.ส.น้ำค้าง หุตะวัฒนะ 
น.ส.นิรามัย มั่นหมาย 
น.ส.ภัทรารัตน์ พิกลุแกม 
นางจงรัก วงค์เขียว 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รบัผิดชอบ 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกนัการทุจริตภายในหน่วยงาน 

O42 มาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรม 
และความ

โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดําเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดแข็งที่จะต้องการแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมิน ฯ   
 มีการกําหนดแนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ หรือ
มาตรการ เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ  
โดยมีรายละเอียดต่างๆ อย่างน้อย ประกอบด้วย การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง การกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการ
กํากับติดตาม ให้นําไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล 

ฝ่ายบรหิาร 
นางปารณีย์ พิธาสวัสดิ ์
น.ส.ภัทรารัตน์ พิกลุแกม 
นางจงรัก วงค์เขียว 

O43 การดำเนินการ 
ตามมาตรการ
ส่งเสรมิคณุธรรม
และ 
ความโปร่งใส 
ภายในหนว่ยงาน 

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

ฝ่ายบรหิาร 
นางปารณีย์ พิธาสวัสดิ ์
น.ส.ภัทรารัตน์ พิกลุแกม 
นางจงรัก วงค์เขียว 

 

หน้าที ่ดำเนินการจัดเตรียม จัดทำ เอกสารหลักฐานร่อยรอยที่เก่ียวกับประเด็นคำถามท่ีรับผิดชอบให้กับ
ผู้รายงาน “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)” 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่องเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน ตัวชี้วัดที่ 
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9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 
การส่งเสริมความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกัน
การทุจรติ ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต (ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางสาวภัทรารัตน์ พิกุล
แกม) 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 เสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 ขอให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เต็มกำลัง
ความสามารถ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

      ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
     

     

                          สั่ง   ณ    วันที่     25    กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖5 
      

 
 
 
 
                                                                    
 
                                               (นายไพบูลย์   พวงเงิน) 
                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
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