
 



คำนำ 
 

                 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศซึ่งมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องตามมติรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 
2565 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมิน ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด  
                 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้เข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 ซ่ึง
ปรากฏผล คะแนนที่ได้ 54.12 ระดับคุณภาพ E และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องโรงเรียน     
กงไกรลาศวิทยา จึงได้นําผลการประเมิน ITA ในปี พ.ศ. ๒๕๖4 มาวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)    
แต่ละตัวชี้วัดเป็นราย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น  
และนำผลการวิเคราะห์มา กำหนดเป็น “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียน       
กงไกรลาศวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5” และนําไปสู่การปฏิบัติต่อไป  
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
(Integrity  and  Transparency  Assessment  online :  ITA Online) 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) กำหนดตัวชี้วัดการป้องกันทุจริต โดยให้ส่วนราชการมีมาตรการภายใน 
เพื่อนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้
สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที ่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International) นำมาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ การศึกษาข้อมูลทางวิชาการ
เพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยง  กับเครื่องมืออื่นที่
เกี่ยวข้อง ทำให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม  ความโปร่งใส และ
การทุจริต ทั้งท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไป ถึงบริบทแวดล้อม ที่เก่ียวข้องกับการ
ทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยง ที่จะเกิดการ
ทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจำแนก
ออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ 

๑) การปฏิบัติหน้าที่  

๒) การใช้งบประมาณ  

๓) การใช้อำนาจ  

๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  

๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  

๖) คุณภาพการดำเนินงาน  

๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  

๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน  

๙) การเปิดเผยข้อมูล  

๑๐) การป้องกันการทุจริต 
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เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
(Integrity  and  Transparency  Assessment  online :  ITA Online) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น ๓ เครื่องมือ ดังนี้  
 ๑) แบบวัดการรับรู ้ของผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียภายใน  (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
 ๒) แบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมินใน ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการ
ทำงาน  
 ๓ ) แบบตรวจการ เป ิ ด เผยข ้ อม ู ลสาธารณะ  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพื่อให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต  เกณฑ์การ
ประเมิน มี ๗ ระดับ ดังนี้   

ผลคะแนน ๙๕ - ๑๐๐  คะแนน ระดับ AA 

  ผลคะแนน ๘๕ - ๙๔  คะแนน ระดับ A 

  ผลคะแนน ๗๕ - ๘๔  คะแนน ระดับ B 

  ผลคะแนน ๖๕ - ๗๔  คะแนน ระดับ C 

  ผลคะแนน ๕๕ - ๖๔  คะแนน ระดับ D 

  ผลคะแนน ๕๐ - ๕๔  คะแนน ระดับ E  

  ผลคะแนน ๐ - ๔๙  คะแนน ระดับ F 

 

๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในปีงบประมาณ ๒๕๖4 

 ๑.๑ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ได้คะแนน ๖๐.๙๔ ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานอยู่ใน 
ระดับคุณภาพ D (Poor) โดยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด 93.87 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้
คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน ๑๐.๖๓ คะแนน 
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 ๑.๒ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
จำแนกตาม ตัวชี้วัดมีผลประเมิน ดังนี้ 

 
ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

๑ การปฏิบัติหน้าที่ ๙๓.๘๗ A ผ่าน 
๒ การใช้งบประมาณ ๘๕.๓๑ A ผ่าน 
๓ การใช้อำนาจ ๙๑.๕๔ A ผ่าน 
๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๘๓.๔๓ B ไมผ่่าน 
๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๘๘.๙๖ A ผ่าน 
๖ คุณภาพการดำเนินงาน ๘๐.๓๑ B ไมผ่่าน 
๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๗๑.๕๐ C ไมผ่่าน 
๘ การปรับปรุงระบบทำงาน ๗๕.๙๙ B ไมผ่่าน 
๙ การเปิดเผยข้อมูล ๔๗.๒๕ F ไม่ผ่าน 

๑๐ การป้องกันการทุจริต ๑๐.๖๓ F ไม่ผ่าน 
  

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 

AA Excellence ๑๐๐ - ๙๕ ผ่าน 

A Very Good ๙๔ - ๘๕ ผ่าน 
B Good ๘๔ - ๗๕ ไม่ผ่าน 

C Fair ๗๔ - ๖๕ ไม่ผ่าน 

D Poor ๖๕ - ๕๕ ไม่ผ่าน 

E Extremely Poor ๕๔ - ๕๐ ไม่ผ่าน 
F Fail ๔๙ - ๐ ไม่ผ่าน 

๒. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ในปี พ.ศ. ๒๕๖4 เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุง 
แก้ไขการดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕   มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึง 
จุดแข็ง (STRENGTH) และจุดอ่อน (WEAKNESS) ที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้ 

2.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได ้คะแนนมากกว ่าร ้อยละ ๙๐) จำนวน ๒ ตัวช้ีวัด คือ 

(๑) ตัวช้ีวัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ 
                           การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๓.๘๗ เป็นคะแนนจากการ
ประเมินระดับการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใสมีการปฏิบัติงานหรือดำเนินการ
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ตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนด สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดําเนินงานที่เป็นไปตาม
หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
  (๒) ตัวช้ีวัดที่ ๓ การใช้อำนาจ 
                           การใชอ้ำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๑.๕๔ เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การมอบหมายงานการประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ จะเห็นได้ว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อำนาจ
ของผู้บังคับบัญชาว่าเป็นไปด้วยความเที่ยงตรง บริสุทธิ์ยุติธรรม ตามหลักการบริหารงานบุคคลระบบคุณธรรม 
(Merit System) ใช้หลักความสามารถความยุติธรรม ความเสมอภาค ปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ทั้งสิ้นใน
การบริหารงานบุคคลทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน 
และการพ้นจากตำแหน่งหน้าที่การงาน 

2.2  จุดอ่อน  (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๙๐)  จำนวน 8 ตัวช้ีวัด คือ 
  (1)  ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต 
        โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐.๖๓ เป็นคะแนน เป็นคะแนนจากการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของสถานศึกษา ให้สาธารณชน
ได้รับทราบ 2  ประเด็น  คือ  (1)  การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่  เจตจำนงสุจริตของผู้บริการ  
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต  และ (2)  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  ได้แก่  มาตรการภายใน  เพ่ือส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่
จะป้องกันการทุจริตให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 

(2)  ตัวช้ีวัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล 

             โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๔๗.๒๕ เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน  เพื ่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ  ใน  5   
ประเด็น  คือ (1)  ข้อมูลพื้นฐานได้แก่  ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์  และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  (2)  การ
บริหารงาน  ได้แก่  แผนดำเนินงาน  การปฏิบัติงาน  และการให้บริการ  (3)  การบริหารเงินงบประมาณ  
ได้แก่  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  (4)  การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และ  (5)  การส่งเสริมความโปร่งใส
ในหน่วยงาน  ได้แก่  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 

(3) ตัวช้ีวัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
         ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๑.๕๐ เป็นคะแนน จาก
การประเมินการรับรู้ ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่า
หน่วยงานให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนที่ควร
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รับทราบ  รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับการดําเนินงาน  การใช้บริการ  นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย  ซึ่งจะสะท้อนถึงการ
สื่อสารกับผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ  

(4) ตัวช้ีวัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน 
       การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๕.๙๙ เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีการดำเนินการในเรื่องกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงาน  เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วย 

(5) ตัวช้ีวัดที่ ๖ คุณภาพการดําเนินงาน 
         คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๐.๓๑ เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดําเนินงาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่
กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า  ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของ
หน่วยงานว่ายึดหนักตามมาตรฐาน  ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้  มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ  
ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ  และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับสินบน  แต่ทั้งนี้  
ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น  ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
สาธารณะอย่างชัดเจน  เข้าถึงง่าย  ไม่ซับซ้อน  อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลาย  การบริการให้เกิดความ
โปร่งใส  ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น  และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินการ 

(6) ตัวช้ีวัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
       การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๓.๔๓ เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพยสินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมของบุคลากรภายในหน่วยงาน  ในการนําทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง 
หรือนําไปให้ผู้อ่ืน  และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน  ซ่ึงหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่
ชัดเจนและสะดวก  เห็นได้ว่า  หน่วยงานควรจะมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง  เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ  รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการ
กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
  (7) ตัวช้ีวัดที่ ๒ การใช ้งบประมาณ 
       การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๕.๓๑ เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการ 
ใช้งบประมาณ  นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และเผยแพร่ข้อมูลอย่างโปร่งใส 
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ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
หรือค่าเดินทาง  ฯลฯ  ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ   
  (8) ตัวช้ีวัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
         การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๘.๙๖ เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ในประเด็น ที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการ
จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่าง
เป็นรูปธรรม  
3.  แนวทางการนําผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้องพัฒนา 
ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : 
IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment 
: EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment 
: OIT) ดังนี้ ตัวชี ้ 

 
ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นพัฒนา 

ตัวช้ีวัดที่ 9 
การเปิดเผยข้อมูล 

ตัวช้ีวัดย่อย ที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  
(O04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา 
หน่วยงาน) คะแนน ๐ จาก ๑๐๐ - 

แสดงแผนการดำเนินภารกิจของ
หน่วยงานที่ม ีระยะมากกว่า 1 ปีมีข้อมูล
รายละเอียดของ แผนฯ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือ แนวทาง 
เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

 (O09 Social Network)  
คะแนน ๐ จาก ๑๐๐  

-แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ที ่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ของหน่วยงาน เช่น 
Facebook 

 ตัวช้ีวัดย่อย ที่ 9.2 การบริหารงาน 
(O10 แผนดำเนินงานประจำปี) 
คะแนน ๐ จาก ๑๐๐  

-แสดงแผนการดำเนินภารกิจของ
หน่วยงานที่ม ีระยะ 1 ปีงบประมาณ 
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ใน
ปีงบประมาณ 

 (O11 รายงานการกำกับติดตามการ 
ดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน) 
คะแนน ๐ จาก ๑๐๐  

-แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามแผน ดำเนินงานประจำปีมีเนื้อหา
หรือรายละเอียด ความก้าวหน้า อย่าง
น้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการ 
ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม 
และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ 
ดำเนินงาน -จัดทำข้อมูลเป็นแบบราย 
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  เดือน หรือรายไตร มาส หรือราย 6 

เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน ระยะเวลา 
6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 

 (O12 รายงานผลการดำเนินงาน 
ประจำปี)  
คะแนน ๐ จาก ๑๐๐  

-แสดงผลการดำเนินงานตามแผน
ดำเนินงาน ประจำปี มีข้อมูล
รายละเอียดสรุปผลการ ดำเนินงาน 
อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการ ดำเนิน
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ  
-เป็นรายงานผลของปีงบประมาณก่อน
หน้า 

 (O14 คู่มือหรือมาตรฐานการ 
ให้บริการ)  
คะแนน ๐ จาก ๑๐๐  

-แสดงคู่มือการให้บริการหรือคู่มือแนว
ทางการ ปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อกับ หน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการ
ขอรับบริการหรือ ติดต่อกับหน่วยงาน มี
ข้อมูลรายละเอียดของ การปฏิบัติอย่าง
น้อยประกอบด้วย ประเภทงาน 
ให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ 
แผนผัง/ แผนภูมิการให้บริการ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการ ให้บริการ และ
ผู้รับผิดชอบการให้บริการ โดย ต้อง
เปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ 

 (O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ) 
คะแนน ๐ จาก ๑๐๐  

-แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของ
หน่วยงาน จัดทำข้อมูลเป็นแบบราย
เดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 
เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน ระยะเวลา 
6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
 

 (O16 รายงานผลการสำรวจความ  
พึงพอใจการให้บริการ)  
คะแนน ๐ จาก ๑๐๐  

-แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ ของหน่วยงาน -เป็นรายงาน
ผลของปีงบประมาณก่อนหน้า 

 (O17 E-Service)  
คะแนน ๐ จาก ๑๐๐  

-แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือ
ธุรกรรม ภาครัฐ สอดคล้องกับภารกิจ
ของหน่วยงานผ่าน เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่ 
จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน  
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  สามารถ เข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง

ช่องทางข้างต้นได้จาก เว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

 ตัวช้ีวัดย่อย ที่ 9.3 การบริหารเงิน 
งบประมาณ  
(O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปี)  
คะแนน ๐ จาก ๑๐๐ 

-แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ 
หน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ มี
ข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย 
ประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่
ได้รับ จัดสรรและงบประมาณตาม
ประเภทรายการใช้ จ่าย  
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ใน 
ปีงบประมาณ 

 (O20 รายงานผลการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำปี)  
คะแนน ๐ จาก ๑๐๐  

-แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้
จ่าย งบประมาณประจำปี  
-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผล
การใช้ ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน 
จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และ 
ข้อเสนอแนะ  
-เป็นรายงานผลของปีงบประมาณที่ผ่าน
มา 

 (O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
แผนการจัดหาพัสดุ)  
คะแนน ๐ จาก ๑๐๐  

-แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหา พัสดุตามที่หน่วยงาน 
จะต้องดำเนินการตาม พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริการ พัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 

 (O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ 
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ) 
คะแนน ๐ จาก ๑๐๐  

-แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้อง 
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การ
จัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 เช่น ประกาศเชิญ
ชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัด จ้าง เป็น
ต้น  
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ 
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 (O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 

การจัดหาพัสดุรายเดือน)  
คะแนน ๐ จาก ๑๐๐ 

-แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน (ตามรูปแบบ สขร.1)  
-มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่าง น้อยประกอบด้วย งานที่ซื้อหรือ
จ้าง วงเงินที่ซื้อ หรือจ้าง ราคากลาง 
วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อ ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการ คัดเลือก
และราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดย 
สรุป เลขท่ี และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงใน การซื้อหรือจ้าง จำแนกเป็น
ข้อมูลรายเดือน ที่มี ข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของ 
ปีงบประมาณ 

 (O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี)  
คะแนน ๐ จาก ๑๐๐  

-แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อย
ประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ  
-เป็นรายงานผลของปีงบประมาณที่ 
ผ่านมา 

 ตัวช้ีวัดย่อย ที่ 9.4 การบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร 
บุคคล)  
คะแนน ๐ จาก ๑๐๐  

-แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและ
พัฒนา ทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับใน
หน่วยงาน ใน ปีงบประมาณนั้น 

 (O26 การดำเนินการตามนโยบายการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล) 
คะแนน ๐ จาก ๑๐๐ 
 

-แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับ
ตามนโยบายหรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 (O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล)  
คะแนน ๐ จาก ๑๐๐  

-แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับใน
หน่วยงานใน ปีงบประมาณ 
ประกอบด้วย  
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
- การพัฒนาบุคลากร  
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  - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

– การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ
กำลังใจ 

 (O28 รายงานผลการบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี) 
คะแนน ๐ จาก ๑๐๐ 

-แสดงผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากร บุคคล มีข้อมูลรายละเอียด
ของการดำเนินการ ประกอบด้วย ผล
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ผลการวิเคราะห์การ
บริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
-เป็นรายงานผลของปีงบประมาณที่ผ่าน
มา 

 (O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ)  
คะแนน ๐ จาก ๑๐๐  

-แสดงคู่มือแนวทางการดำเนินการต่อ
เรื่อง ร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการทุจริต
และประพฤต ิมิชอบของบุคลากรใน
หน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย รายละเอียด
วิธีการที ่บุคคลภายนอกจะทำการ
ร้องเรียน รายละเอียด ขั้นตอนหรือ
วิธีการในการจัดการต่อเรื่อง รอ้งเรียน 
ส่วนงานที่รับผิดชอบและระยะเวลา 
ดำเนินการ 
 

 (O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ )  
คะแนน ๐ จาก ๑๐๐  

-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ
แจ้ง เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิ ชอบของบุคลากรใน
หน่วยงาน ผ่านช่องทาง ออนไลน์ โดย
แยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็น
การคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส 
และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการ
จัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ สามารถเข้าถึงหรือ
เชื่อมโยงไปยังช่องทาง ข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

 (O31 ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ)  
คะแนน ๐ จาก ๑๐๐  

-แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบของบุคลากรใน
หน่วยงาน มี ข้อมูลความก้าวหน้าการ 
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  จัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ อย่างน้อย ประกอบด้วย
จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวน
เรื่องท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวน 
เรื่องท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำ
ข้อมูลเป็น แบบรายเดือน หรือรายไตร
มาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูล
ครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ 

 (O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น) 
คะแนน ๐ จาก ๑๐๐  

-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ
แสดง ความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน
ตามอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงานผ่านทาง ช่องทางออนไลน์ 
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยง ไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ 
หน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การ 
ป้องกันการทุจริต 

ตัวช้ีวัดย่อย ที่ 10.1 การดำเนินการ
เพื่อป้องกันการทุจริต  
(O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร) 
คะแนน ๐ จาก ๑๐๐ 

-แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงถึง การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สูงสุด คนปัจจุบัน  
-แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงให้ เห็นถึงการให้ความสำคัญกับ
การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม
หน่วยงานด้านคุณธรรมและ ความ
โปร่งใส 

 (O36 การประเมินความเสี่ยง การ
ทุจริตประจำปี)  
คะแนน ๐ จาก ๑๐๐  

-แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการ 
ดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจ
ก่อให้เกิด การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
หรือก่อให้เกิด การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน ให้มีข้อมูล 
รายละเอียดของผลการประเมิน เช่น 
เหตุการณ ์ความเสี่ยง และระดับของ
ความเสี่ยง มาตรการ และการ
ดำเนินการในการบริหารจัดการความ 
เสี่ยง 
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 (O37 การดำเนินการเพ่ือจัดการความ 

เสี่ยงการทุจริต)  
คะแนน ๐ จาก ๑๐๐ 

แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง
ถึงการ จัดการความเสี่ยง ในกรณีที่อาจ
ก่อให้เกิดการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ
หรือก่อให้เกิดการ 

 (O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม)  
คะแนน ๐ จาก ๑๐๐ 

-แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงถึง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้เจ้าหน้าที ่ของหน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยมในการ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์  
มีจิตสำนึกท่ีดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตาม
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่าง ชัดเจนไม่
น้อยกว่า 5 กิจกรรม 
 

 (O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการ 
ทุจริต)  
คะแนน ๐ จาก ๑๐๐ 

- แสดงแผนปฏิบัติการหรือโครงการ
โรงเรียน สุจริตที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ป้องกันการทุจริต หรือการพัฒนาด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส ของ
หน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของ
แผน ฯ /โครงการฯ อย่างน้อย 
ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ และช่วงเวลา ดำเนินการ 

 (O40 รายงานการกำกับติดตามการ 
ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
รอบ 6 เดือน)  
คะแนน ๐ จาก ๑๐๐  

-แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตาม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
หรือโครงการ โรงเรียนสุจริต มีข้อมูล
รายละเอียด ความก้าวหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการ
ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรมและ
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ 
จัดทำข้อมูลเป็นราย 6 เดือน ที่มี ข้อมูล
ครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ 
ปีงบประมาณ 

 (O41 รายงานผลการดำเนินการ 
ป้องกันการทุจริตประจำปี) คะแนน ๐ 
จาก ๑๐๐  

-แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ ป้องกันการทุจริตหรือโครงการ
โรงเรียนสุจริต มี ข้อมูลรายละเอียด
สรุปผลการดำเนินการอย่าง น้อย
ประกอบด้วย ผลการดำเนินการ
โครงการ หรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นพัฒนา 
  งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะ 
 (O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน) 
คะแนน ๐ จาก ๑๐๐  
 

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ หน่วยงาน มีข้อมูล
รายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อย
ประกอบด้วยประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง
หรือจุดแข็งที่จะต้องการแก้ไขโดย 
เร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น
ที่มคีวามสอดคล้องกับผลการประเมินฯ  
มีการ กำหนดแนวทางการนำผลการ
วิเคราะห์ไปสู่ การปฏิบัติหรือมาตรการ
เพ่ือขับเคลื่อนกา ร ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน หน่วยงานให้ดี
ขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการ วิเคราะห์ 
ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียด 
ต่างๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การ
กำหนด ผู้รับผิดชอบ หรือผู้เกี่ยวข้อง 
การกำหนด ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
การกำหนดแนว ทางการกำกับติดตาม
ให้นำไปสู่การปฏิบัติและ รายงานผล 

    
4.  การมอบหมายงานรับผิดชอบตัวชี้วัดในการดำเนินงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน การทุจริต โดยมอบหมายเป็นคำสั่งโรงเรียน 

กงไกรลาศวิทยา  ที่  292/2565  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

 

 

 

 

 

11 



 

คำสั่งโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 

 ที ่ 292 /2565  

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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

…………………………………………. 

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
เพื่อให้สถานศึกษามีการเผยแพร่ข้อมูลที ่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาและเปิดเผยข้อมูลการ
ดำเนินงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : OIT) ให้สาธารณชนได้รับทราบเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และความตามคำสั่งข้อ ๑ ,๒ ของคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่ ๑๗๖๓/๒๕๔๖  เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
และ ข้อ ก (๒) ของคำสั่งสำนักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๖๒๖ /๒๕๕๑  เรื่อง การมอบ
อำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ โรงเรียนจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย 

      1. นายสุทน  ทับจาก               ผู้อำนวยการโรงเรียน         ประธานกรรมการ 
๒. นางจิตจุฑา  สุขสมจิตร์         รองผู้อำนวยการโรงเรียน        กรรมการ 
๓. ว่าที่ร้อยตรี วิษณุ  อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน      กรรมการ                
๔. นางสายทอง  หลากจิตร        ผูช้่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล               กรรมการ                
๕. นางสมพร  สินสมุทร            ผูช้่วยผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ             กรรมการ         

                7. นายสุติ คงเผือ่น                  ผูช้่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ     กรรมการ                                                      
                ๘. นายชลอ  ทพิวัน           ผูช้่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน    กรรมการ    
                6. นายจีระศักดิ์  พวงขจร      ผูช้่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป               กรรมการ 

                ๙. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์    ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร        กรรมการและเลขานุการ
                   แผนงานและ งบประมาณ 

                ๑๐. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย     ครู                                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/มีหน้าที ่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ... 
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     มีหน้าที ่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ กำกับ ติดตาม จัดระบบการดำเนินการ อำนวยความสะดวก 
สนับสนุนช่วยเหลือ ติดตาม การดำเนินงานประเมินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้คำแนะนำในการแก้ไข
ปัญหาให้กิจกรรมการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานข้อมูลพื้นฐาน    

2.1.  ข้อมูลพื้นฐาน 
       2.1.1  โครงสร้าง (O1)  ประกอบด้วย 

             1. นายสุทน   ทับจาก               ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน 
            2. นางจิตจุฑา   สุขสมจิตร์            ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
            3. ว่าที่ร้อยตรี วิษณุ   อินทร์ปาน           ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

          มีหน้าที่ จัดเตรียมข้อมูล แสดงรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่  ดังนี้ 
1) แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ของหน่วยงาน ที่เป็น 

ปัจจุบัน  
                      2)  แผนผังประกอบด้วยตําแหน่งที่สําคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน 

สอดคล้องกับภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการ
บริหารทั่วไป และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

        2.1.2  ข้อมูลผู้บริหาร (O2)  ประกอบด้วย 
                  1. นายสุทน   ทับจาก               ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน 

                 2. นางจิตจุฑา   สุขสมจิตร์            ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
                 3. ว่าที่ร้อยตรี วิษณุ   อินทร์ปาน         ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

                  4. นางสายทอง  หลากจิตร                 ตำแหน่ง ครู   
                  5. นางศรีวรรณ  หงส์ทอง                  ตำแหน่ง ครู    
                  6. นางอรสา  ศรีสันต์                        ตำแหน่ง ครู 
        มีหน้าที ่ จัดเตรียมข้อมูล แสดงรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่  ดังนี้ 

            1) แสดงข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษา 
      2)  แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง รูปถ่าย เบอร์ 

โทรศัพท์และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) 
 2.1.3  อำนาจหน้าที่  (O3)  ประกอบด้วย 

                  1. นายสุทน   ทับจาก               ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                 2. นางจิตจุฑา   สุขสมจิตร์            ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
                 3. ว่าที่ร้อยตรี วิษณุ   อินทร์ปาน         ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

  4. นางสมพร  สินสมุทร   ตำแหน่ง ครู   
                  5. นางสาวศิรภิรณ์  แก้วพันสี              ตำแหน่ง ครู 
                  6. นางสาวอมรัตน์  ขัดสาย                 ตำแหน่ง ครู 
                  7. นางสาวสิรวิมิล  รัดดาดวง               ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง    
        มีหน้าที ่  จัดเตรียมข้อมูล แสดงรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่  ดังนี้ 

    -แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามท่ีกฎหมายกำหนด  
/2.1.4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (O4)... 
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 2.1.4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (O4)  ประกอบด้วย 

                  1. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์            ตำแหน่ง  ครู     หัวหน้า            
                 2. นางนวนิตย ์ เด่นสมบูรณ์               ตำแหน่ง  คร ู      ผูช้่วย 

                   3. นางน้ำเงิน  สำอางยอด                  ตำแหน่ง ครู       ผูช้่วย   
                       4. นางจรญิ  สระชุ่ม                       ตำแหน่ง ครู        ผู้ช่วย 
                  5. นางสาวศิรภิรณ์  แก้วพันสี              ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
                        6. นางบุญเกิด  บุญติด                       ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
                        7. นางสุชาดา  อ่ิมประสิทธิชัย              ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
                        8. นางสาวจิรสุดา  พยอม                 ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
                        9. นางสาวกฤตยาพร  อมรวัฒนานุกูล    ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
                       10. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง                 ตำแหน่ง ครู         ผู้ช่วย 

                 ๑1. นางสาวศศิพร จันทร์ศรี                ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
                       ๑2. นางมะลิวัลย์  ทองอิน                  ตำแหน่ง ครู          ผู้ช่วย 
                       ๑3. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง                ตำแหน่ง ครู          ผู้ช่วย 
                       ๑4. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี             ตำแหน่ง ครู             ผู้ชว่ย 
                  ๑5. นางอภิรัตน์  เตชะ              ตำแหน่ง ครู             ผู้ชว่ย 
                       ๑6. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย              ตำแหน่ง ครู          ผู้ช่วย 
                  17.  นายธรรมกีรติ  บวบมี                 ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
                       ๑8. นายพงค์สันต์  พันธ์ชัย                ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วย   
     19. นางสาวมินทรา  แก้วแดง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง        ผู้ช่วย                                                                                     
           มีหน้าที ่ จัดเตรียมข้อมูล แสดงรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่  ดังนี้ 
                  1) แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี 

             2) มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือ 
แนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
      3) เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

      2.1.5  ข้อมูลการติดต่อ (O5)  ประกอบด้วย 
๑. นางอรสา ศรีสันต์  ตำแหน่ง ครู   หัวหน้า  

   2. นางสาวอมรรัตน์ ขัดสาย ตำแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 

   3. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข ตำแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
   4. นางสาวอภิรัตน์ พรหมมินทร์ ตำแหน่ง ครู    ผู้ช่วย 
   5. นางพิสมร คงสุวรรณ์  ตำแหน่ง ครู    ผู้ช่วย 
   6. นายจารึก ใบก ุ  ตำแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
   7. นายธรรมกีรติ  บวบมี  ตำแหน่ง  คร ู   ผู้ช่วย 
   8. นางสาวหทัยชนก สิงห์คำ ตำแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
             9. นางสาวศศิพร จันทร์ศรี ตำแหน่ง  คร ู   ผู้ช่วย 
   10. นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล   ตำแหน่ง  คร ู  ผู้ช่วย 
   11. นางสายลม  วังแผน  ตำแหน่ง  คร ู   ผู้ช่วย 

/12. นายติณณภัทร์ นาคม... 

16 



   12. นายติณณภัทร์ นาคม ตำแหน่ง  พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
   13. นายพงค์สันต์ พันธ์ชัย ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย  
    มีหน้าที่   แสดงข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย    
    1) ที่อยู่หน่วยงาน   
        2) หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้             

      3) หมายเลขโทรสาร 
      4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–Mail) ที่สามารถติดต่อได้             
      5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

      2.1.6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (O6)  ประกอบด้วย 
1. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี  ตำแหน่ง ครู  หัวหน้า 

       2. นางสาวอมรัตน์  ขัดสาย  ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
       3. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข  ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
   4. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง ตำแหน่ง  คร ู  ผู้ช่วย 
   5. นางสาวหทัยชนก สิงห์คำ  ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
       6. นางสาวสิริวิมล  รัดดาดวง  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
   7. นางสาวนฤมล  เจาะจง  ตำแหน่ง ครูธุรการ ผู้ช่วย  
   มีหน้าที ่   แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน     
ที่เป็นปัจจุบันอย่างน้อย ประกอบด้วย เช่น 
        1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560 
        2) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
        3) พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม  
        4) พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติม  
        5) พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  
        6) พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  
        7) พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

2.2  ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)  ประกอบด้วย 
๑. นางอรสา ศรีสันต์  ตำแหน่ง ครู   หัวหน้า  

   2. นางสาวอมรรัตน์ ขัดสาย ตำแหน่ง ครู   รองหัวหน้า 

   3. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข ตำแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
   4. นางอภิรัตน์  เตชะ  ตำแหน่ง ครู    ผู้ช่วย 
   5. นางพิสมร คงสุวรรณ์  ตำแหน่ง ครู    ผู้ช่วย 
   6. นายจารึก ใบก ุ  ตำแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
   7. นายธรรมกีรติ  บวบมี  ตำแหน่ง  คร ู   ผู้ช่วย 
   8. นางสาวหทัยชนก สิงห์คำ ตำแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
             9. นางสาวศศิพร จันทร์ศรี ตำแหน่ง  คร ู   ผู้ช่วย 
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   10. นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล   ตำแหน่ง  คร ู  ผู้ช่วย 
   11 นางสายลม  วังแผน  ตำแหน่ง  คร ู   ผู้ช่วย 
   12. นายติณณภัทร์ นาคม ตำแหน่ง  พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
   13. นายพงค์สันต์ พันธ์ชัย ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 

   มีหน้าที ่ 1) แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือ 
ภารกิจของหน่วยงาน 

          2) เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2.3  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
   2.3.1  Q&A  (O8)  ประกอบด้วย 
         ๑. นางอรสา   ศรีสันต์  ตำแหน่ง ครู   หัวหน้า  

                    2. นางสิราวรรณ     ศรีม่วง         ตำแหน่ง คร ู   ผู้ช่วย 
           3. นายพงค์สันต์ พันธ์ชัย           ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่   แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก สามารถสอบถามข้อมูล  

ต่างๆ ได้และหน่วยงานสามารถ สื่อสารให้คําตอบกับผู้สอบถามได้โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทาง
หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ, Messenger Live 
Chat, Chatbot เป็นต้น 

  2.3.2  Social Network (O9)  ประกอบด้วย 
         ๑. นางอรสา   ศรีสันต์  ตำแหน่ง ครู   หัวหน้า  

                    2. นางสิราวรรณ     ศรีม่วง         ตำแหน่ง คร ู   ผู้ช่วย 
                   3. นายพงค์สันต์ พันธ์ชัย  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่   แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยง ไปยังเครือข่ายสังคม 
ออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagramเป็นต้น 
3. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานข้อมูลการบริหารงาน   ดังนี้ 

3.1.  แผนดำเนนิงาน 
     3.1.1  แผนดำเนินงานประจำปี (O10)  ประกอบด้วย 

                 1. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์             ตำแหน่ง  ครู  หัวหน้า               
           2. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์                ตำแหน่ง  คร ู ผู้ช่วย 

       3. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง                 ตำแหน่ง ครู           ผูช้่วย 
                            4. นางมะลิวัลย์  ทองอิน                    ตำแหน่ง ครู          ผูช้่วย   
             5. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี              ตำแหน่ง ครู          ผูช้่วย   
            6. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง           ตำแหน่ง ครู         ผู้ชว่ย   
             7. นางอรสา  ศรีสันต์                        ตำแหน่ง ครู         ผู้ชว่ย   
                            8 นางอภิรัตน์  เตชะ                 ตำแหน่ง ครู         ผู้ชว่ย   
             9. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย                       ตำแหน่ง ครู         ผู้ช่วย  

มีหน้าที ่   1) แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ 
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             2) มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม  
งบประมาณท่ีใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น 

  3) เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
3.1.2  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน (O11)  

ประกอบด้วย 
                 1. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์             ตำแหน่ง  ครู  หัวหน้า               

           2. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์                ตำแหน่ง  คร ู ผู้ช่วย 
       3. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง                 ตำแหน่ง ครู           ผูช้่วย 

                            4. นางมะลิวัลย์  ทองอิน                    ตำแหน่ง ครู          ผูช้่วย   
             5. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี              ตำแหน่ง ครู          ผูช้่วย   
            6. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง           ตำแหน่ง ครู         ผู้ชว่ย   
             7. นางอรสา  ศรีสันต์                        ตำแหน่ง ครู         ผู้ชว่ย   
                            8 นางอภิรัตน์  เตชะ                 ตำแหน่ง ครู         ผู้ชว่ย   
             9. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย                       ตำแหน่ง ครู         ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่   1) แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี                
ในข้อ o10 

   2) มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย  
ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น 
      3) สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือ รายไตรมาส หรือราย 6 เดือน 
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3.1.3  รายงานผลการดำเนนิงานประจำปี (O12) ประกอบด้วย 
                 1. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์          ตำแหน่ง  ครู  หัวหน้า               

           2. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์               3. นางสายทอง หลากจิตร                   
            4. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง                 5. นางสมพร สินสมุทร                   
                 6. นางสาวศิรภิรณ์  แก้วพันสี              7. นายจีระศักดิ์  พวงขจร                  
            8. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย               9. นายสุติ  คงเผื่อน                 . 
            10. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง               11. นายชลอ  ทิพวัน                  
            12. นางสาวประพาพร ไกรกิจราษฎร์    13. นางบุญเกิด บุญติด           
                 14. นางวริศรา  เรียงเรียบ                 15. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง   

          16. นายธรรมกีรติ  บวบมี               17. นายจตุพล  เป็งทา   
          18. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข     19. นางสุชาดา อิ่มประสิทธิชัย    
         20. นางมะลิวัลย์  ทองอิน            21. นางบุญสม  อินทร์สอน  
                            22. นางศิรดา  เนียมหอม               23. นางสาวรัตติญากรณ์  อัมพวัน   

             24. นางปราณี  มั่นประสงค ์             25. นายนรินทร  มนตรี 
           26. นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร     2๗. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี  
           2๘. นายจารึก  ใบกุ      2๙. นางอรสา  ศรีสันต์   
             3๐. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง       3๑. นางสาวศศินา  เมฆพัฒน์  
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              32. นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล     33. นางอาภรณ์  มนตรี     
                34. นางพิสมร  คงสุวรรณ์                    35. นางเพชรรัตน์  ทับจาก   
                     36. นางจรญิ  สระชุ่ม                         37. นางสาวศศิพร  จันทร์ศรี    

              38. นางสายลม วังแผน            39. นายสุพจน์  เนียมพา               
               40. นางสาวจิรสดุา  พยอม                   41. นายศศิน  คมขำ                 

             42. นายยชอนันต์ อุ่นสกล           43. นายเฉลิมชัย  ไกลทุกข์             
                44. นางน้ำเงิน  สำอางค์ยอด                 45. นายเฉลิมพงศ์  ศรีม่วง             
                    46. นางสาวหทัยชนก  สิงห์คำ               47. นางวราภรณ์  พันธุ์พืช    

          48. นางสุภาวดี  นวลจีน           49. นางอภิรัตน์  เตชะ     
   50. นายติณณภัทร์  นาคม          51. นางสาวสิริวิมล  รัดดาดวง  
    52. นายพงค์สันต์  พันธ์ชัย          53. นางสาวมินทรา  แก้วแดง 
             54. Mrs. Imelda Del Rio Doysabas           55. Miss. Meshel Gardose Balopenos    
   56. Miss Josephine De La Pena       57. นายกิจจา  สมากร                   

58. พระธนภัทร์  ฐิตธมฺโม          59. พระณัฐพงศ์  นนฺทสาโร  
      60. นายอมรเทพ  นวลงาม           61. นายวิชาญ  เอกา  

 62. นายอนุพงศ์  พิมแสน           63. นางสาวพรพิมล  แสงทอง  
     64. นางสาววราลักษณ์  ใจแก้วทิ  65. นายพีรพัฒน์  ทัศนา  
  66. นายธีรพัฒน์  ปิ่นทอง   67. นายวรวัตร  ทองอินทร์ 
  68. นายสหรฐั โภชกรณ์   69. นายวีรภัทร  ช่วงชาญ 
  70. นายภูรวิัฒน์  ธงชัย   71. นางสาวชลดา  กันทะวงค์ 
  72. นายกฤษฎา  เหล่าเขตกิจ   73. นายอนันตชัย  เพ็ชรรี่  
      74. นางสาวนิราวลัย์  ดำเนิน   75. นางสาวอาริยา  กระแบกหอม 
   76. นายชนินทร์  อัมพวัน   77. นายนครินทร์  เขม้น   

        78. นางสาวคติยา  ปั้นทิม  79. นางสาวพลอย  แซ่ย่าง 
    80. นางสาวณัฐชาวดี พุ่มไม้  81. นางสาวณัฐมน  ค้างคีรี  

มีหน้าที ่  1)  แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจำปี  
  2) มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 

ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  3) เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3.2.  การให้บริการ  :  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  (O13) ประกอบด้วย 
                         1. นางสายทอง  หลากจิตร        ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล              
                         2. นางสมพร  สินสมุทร           ผูช้่วยผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                  
                         3. นายสุติ คงเผื่อน                 ผู้ชว่ยอำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                                               
                         4. นายชลอ  ทิพวัน                ผู้ชว่ยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   
                         5. นายจีระศักดิ์  พวงขจร         ผู้ชว่ยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป              
                     6. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์    ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ  

     7. นางศรีวรรณ หงษ์ทอง          หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล    
          /8. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี... 
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     8. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี   หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ 
     9. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
        10. นางสาวประพาพร ไกรกิจราษฎร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
        11. นายเฉลิมพงศ์ ศรีม่วง     หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
        12. นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร    หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 

    13. นางบุญสม  อินทร์สอน    ตำแหน่ง ครู หัวหน้าพัสดุ 
    14. นางมะลิวัลย์  ทองอิน    ตำแหน่ง ครู (การบัญชี) 
    15. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์    ตำแหน่ง ครู (แผนงานฯ) 
    16. นางศิรดา  เนียมหอม   ตำแหน่ง ครู    (งานทะเบียน) 
 มีหน้าที ่  1)  แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานใช้ยึดถือ 

ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทุกกลุ่ม/หน่วย 
   2)  มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ประกอบด้วย เป็นคู่มือ 

ปฏิบัติภารกิจ 4 ด้าน สำหรับบุคลากรในหน่วยงาน และกำหนดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร 
3.3.  การปฏิบัติงาน   
       3.3.1  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (O14) ประกอบด้วย 

                                      1. นางสายทอง  หลากจิตร    ผู้ชว่ยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล              
                                      2. นางสมพร  สินสมุทร   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                  
                                      3. นายสุติ คงเผื่อน              ชว่ยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                                               
                                      4. นายชลอ  ทิพวัน              ผูช้่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   
                                      5. นายจีระศักดิ์  พวงขจร       ผูช้่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป              
                                  6. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและ
งบประมาณ  

                  7. นางศรีวรรณ หงส์ทอง                 หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล              
                  8. นางสาวศิรภิรณ์  แก้วพันสี   หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ 
                  9. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง             หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
                     10. นางสาวประพาพร ไกรกิจราษฎร์   หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
                     11. นายเฉลิมพงศ์ ศรีม่วง             หวัหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
                     12. นางนภิาวรรณ  เกตุสาคร    หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและ

งบประมาณ 
                13. นางบุญสม  อินทร์สอน     ตำแหน่ง ครู หัวหน้าพัสดุ 
                14. นางมะลิวัลย์  ทองอิน     ตำแหน่ง ครู (การบัญชี) 
           15. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์     ตำแหน่ง ครู (แผนงานฯ) 
                16. นางศิรดา  เนียมหอม           ตำแหน่ง ครู    (งานทะเบียน) 
มีหน้าที ่  1) แสดงคู่มือการให้บริการ หรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติ ที่ผู้รับบริการหรือผู้มา 

ติดต่อกับ หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการ ขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน  
/2) มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ... 
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  2) มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเภทงาน 
ให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการ ให้บริการ และ
ผู้รับผิดชอบการให้บริการ 

  3) หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ 
      3.3.2  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (O15) ประกอบด้วย 

                                 1. นางสายทอง  หลากจิตร        ผู้ชว่ยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล              
                                 2. นางสมพร  สินสมุทร   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                  
                                 3. นายสุติ คงเผื่อน          ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                                               
                                 4. นายชลอ  ทิพวัน          ผูช้ว่ยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   
                                 5. นายจีระศักดิ์  พวงขจร   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป              
                             6. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์    ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและ
งบประมาณ  

             7. นางศรีวรรณ หงษ์ทอง          หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล              
             8. นางสาวศิริภรณ ์ แก้วพันสี   หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ 
             9. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
                10. นางสาวประพาพร ไกรกิจราษฎร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
                11. นายเฉลิมพงศ์ ศรีม่วง    หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
                12. นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร    หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 

           13. นางบุญสม  อนิทร์สอน    ตำแหน่ง ครู หัวหน้าพัสดุ 
           14. นางมะลิวัลย์  ทองอิน    ตำแหน่ง ครู (การบัญชี) 
           15. นางนวนิตย์  เดน่สมบูรณ์    ตำแหน่ง ครู (แผนงานฯ) 
           16. นางศิรดา เนียมหอม          ตำแหน่ง ครู (งานทะเบียน) 
มีหน้าที ่  1) แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน  

  2) สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มี 
ข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2565 

     3.3.3  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (O16) ประกอบด้วย 
                                 1. นางสายทอง  หลากจิตร      ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล              
                                 2. นางสมพร  สินสมุทร          ผู้ชว่ยผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                  
                                 3. นายสุติ คงเผื่อน                ผู้ช่วยอำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                                               
                                 4. นายชลอ  ทิพวัน               ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   
                                 5. นายจีระศักดิ์  พวงขจร        ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป              
                             6. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและ
งบประมาณ  

             7. นางศรีวรรณ หงษ์ทอง          หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล              
             8. นางสาวศิริภรณ ์ แก้วพันสี   หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ 

/9. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง... 
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             9. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
                10. นางสาวประพาพร ไกรกิจราษฎร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
                11. นายเฉลิมพงศ์ ศรีม่วง     หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
                12. นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร    หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 

           13. นางบุญสม  อินทร์สอน    ตำแหน่ง ครู หัวหน้าพัสดุ 
           14. นางมะลิวัลย์  ทองอิน    ตำแหน่ง ครู (การบัญชี) 
           15. นางนวนิตย์  เดน่สมบูรณ์    ตำแหน่ง ครู (แผนงานฯ) 
           16. นางศิรดา เนียมหอม  ตำแหน่ง ครู (งานทะเบียน) 
มีหน้าที ่  1) แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน 

  2) เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
3.3.4  E–Service (O17) ประกอบด้วย 

1. นางอรสา  ศรีสันต์  ตำแหน่ง ครู    หัวหน้า 
2. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง  ตำแหน่ง ครู       ผู้ช่วย   

มีหน้าที่ 1) แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐ สอดคล้องกับภารกิจของ 
หน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน  

          2) สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก เว็บไซต์หลักของ 
หน่วยงาน 
4. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   ดังนี้  

4.1.  การปฏิบัติงาน 
     4.1.1  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18)  ประกอบด้วย 

1.นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์ ตำแหน่ง ครู    หัวหน้า 
2.นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร ตำแหน่ง ครู    ผู้ช่วย 
3. นางมะลิวัลย์  ทองอิน     ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
4. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์     ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
5. นางพิสมร  คงสุวรรณ์  ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 1) แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1  

ปีงบประมาณ   
                                          2) มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณตาม
แหล่งที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณ ตามประเภทรายการใช้จ่าย  
                                          3) เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

            4.1.2  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  รอบ 6 เดือน (O19)  
ประกอบด้วย 

1.นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์ ตำแหน่ง ครู    หัวหน้า 
2.นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร ตำแหน่ง ครู    ผู้ช่วย 
3. นางมะลิวัลย์  ทองอิน     ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
4. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์     ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 

/5. นางพิสมร  คงสุวรรณ์... 
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5. นางพิสมร  คงสุวรรณ์  ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 1) แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณ 

ประจำปี ในข้อ o18  
          2) มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย  

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  
          3) สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6  

เดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4.2.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

   -รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  (O20) ประกอบด้วย 
1.นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์ ตำแหน่ง ครู    หัวหน้า 
2. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์     ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 1) แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
           2) มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย 

ประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  
3) เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4.3.  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
   4.3.1 แผนการจัดซื้อ จัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ  (O21) ประกอบด้วย 

1. นางบุญสม  อินทร์สอน    ตำแหน่ง ครู  หัวหน้า 
2. นางสาวรัตติญากรณ์  อัมพวัน    ตำแหน่ง ครู     ผู้ช่วย 
3. นางอภิรัตน์  เตชะ     ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
4. นายพงค์สันต์  พันธ์ชัย     ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 1) แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่ หน่วยงาน 

จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
2) เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือ การจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กําหนดให้ต้อง
เผยแพร่แผน การจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานอธิบายเพ่ิมเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใน
กรณีดังกล่าว 

4.3.2 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (O22) ประกอบด้วย 
1. นางบุญสม  อินทร์สอน    ตำแหน่ง ครู  หัวหน้า 
2. นางสาวรัตติญากรณ์  อัมพวัน    ตำแหน่ง ครู     ผู้ช่วย 
3. นางอภิรัตน์  เตชะ     ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
4. นายพงค์สันต์  พันธ์ชัย     ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 1) แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการ 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญ
ชวน ประกาศผล การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  

2) เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

/4.3.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(O23)... 
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4.3.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(O23) ประกอบด้วย 
1. นางบุญสม  อินทร์สอน    ตำแหน่ง ครู  หัวหน้า 
2. นางสาวรัตติญากรณ์  อัมพวัน    ตำแหน่ง ครู     ผู้ช่วย 
3. นางอภิรัตน์  เตชะ     ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
4. นายพงค์สันต์  พันธ์ชัย     ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 1)  แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (ตามรูปแบบ สขร.1)  

2) มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย ประกอบด้วยงานที่ 
ซื้อหรือจ้างวงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลางวิธีการซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคาท่ีตกลงเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

3) จําแนกข้อมูลเป็นรายเดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน 
แรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใด ให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น 

4.3.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (O24) ประกอบด้วย 
11. นางบุญสม  อินทร์สอน    ตำแหน่ง ครู  หัวหน้า 
2. นางสาวรัตติญากรณ์  อัมพวัน    ตำแหน่ง ครู     ผู้ช่วย 
3. นางอภิรัตน์  เตชะ     ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
4. นายพงค์สันต์  พันธ์ชัย     ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 1)  แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  

2)  มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณท่ีใช้ในการ 
จัดซื้อจดัจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

3) เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
5. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   ดังนี้  

5.1.  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   5.1.1  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  (O25)  ประกอบด้วย 

1. นางสายทอง  หลากจิตร ตำแหน่ง  ครู  หัวหน้า 
2. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง          ตำแหน่ง  คร ู  ผู้ช่วย 
3.  ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 
4. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข            ตำแหน่ง ครู      ผู้ช่วย 

          5. นางเพชรรัตน์  ทับจาก       ตำแหน่ง ครู หัวหน้า 
   6. นางอรสา  ศรีสันต์       ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 

   มีหน้าที ่1)  เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับใน
หน่วยงาน ในปีงบประมาณพ.ศ. 2565  

2) แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรที่ 
กำหนดในนามของหน่วยงาน 

      5.1.2  การดำเนนิการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O26)  ประกอบด้วย 
1. นางสายทอง  หลากจิตร ตำแหน่ง  ครู  หัวหน้า 
2. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง          ตำแหน่ง  คร ู  ผู้ช่วย 

/3. นางเพชรรัตน์  ท้บจาก... 
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3. นางเพชรรัตน์  ท้บจาก  ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
4.  ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 
5. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข            ตำแหน่ง ครู        ผู้ชว่ย 

  6. นางอรสา  ศรีสันต์       ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 
    มีหน้าที่ 1)  แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือ แผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o25   

2) เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5.1.3  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O27)  ประกอบด้วย 

1. นางสายทอง  หลากจิตร ตำแหน่ง  ครู  หัวหน้า 
2. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง          ตำแหน่ง  คร ู  ผู้ช่วย 
3. นางเพชรรัตน์  ท้บจาก  ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
4.  ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 
5. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข            ตำแหน่ง ครู        ผู้ชว่ย 

  6. นางอรสา  ศรีสันต์       ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 1)  แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยัง ใช้บังคับ 

ในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างน้อย ประกอบด้วย  
            - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
            - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
             - การพัฒนาบุคลากร  
             - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  
          - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ  
หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลาง บริหารงานบุคคลหน่วยงานสามารถนําหลักเกณฑ์
ดังกล่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

5.1.4  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (O28)  ประกอบด้วย 
1. นางสายทอง  หลากจิตร ตำแหน่ง  ครู  หัวหน้า 
2. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง          ตำแหน่ง  คร ู  ผู้ช่วย 
3. นางเพชรรัตน์  ท้บจาก  ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
4.  ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนุญ  หงษ์ทอง ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 
5. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข            ตำแหน่ง ครู        ผู้ชว่ย 

  6. นางอรสา  ศรีสันต์       ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 1)  แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

2) มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการ 
ดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

3) เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

/6. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ข้อมูลการส่งเสริมความโปร่งใส...    
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6. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน ข้อมูลการส่งเสริมความโปร่งใส    
6.1.  แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O29)  

ประกอบด้วย 
  ๑. ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ  อินทร์ปาน          ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
  ๒. นายชลอ  ทิพวัน           ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย    
  ๓. นางสาวประพาพร  ไกรกิจราษฎร์    ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 
  4. นายจารึก ใบกุ   ตำแหน่ง ครู      ผู้ช่วย 

            5. นายสุพจน์  เนียมพา   ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 
  6. นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์  ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 

      7.  นางจริญ สระชุ่ม   ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
     8.  นายจตุพล เป็งทา   ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย            
                       9. นายเฉลิมพงศ ์ สีม่วง   ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 

             10.  นายติณณภัทร์  นาคม  ตำแหน่ง พนักงานราชการ    ผู้ช่วย 
  11.  นายศศิน คมขำ  ตำแหน่ง ครู  (หัวหน้าระดับ ม.๑)   ผู้ช่วย 

             12.  นางสภุาวดี  นวลจีน    ตำแหน่ง ครู  (หัวหน้าระดับ ม.๒)  ผู้ช่วย 
    13.  นายจีระศักดิ์  พวงขจร    ตำแหน่ง ครู  (หัวหน้าระดับ ม.๓)  ผู้ช่วย 
    14.  นางสายทอง  หลากจิตร ตำแหน่ง ครู  (หัวหน้าระดับ ม.๔)   ผู้ช่วย 
     15.  นางมะลิวัลย์  ทองอิน ตำแหน่ง ครู  (หัวหน้าระดับ ม.๕)   ผู้ช่วย 
      16.  นางสาวชลกาล แก้วทุ่ง  ตำแหน่ง ครู  (หัวหน้าระดับ ม.๖)   ผู้ช่วย 

  มีหน้าที ่1)  แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน                                                          
      2)  มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ประกอบด้วย รายละเอียด
วิธีการที่บุคคลภายนอก จะทำการร้องเรียนรายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการ ต่อเรื่องร้องเรียน 
ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินการ 

6.2.  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ  (O30)  ประกอบด้วย 
   ๑. ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ  อินทร์ปาน          ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
   ๒. นายชลอ  ทิพวัน           ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย    
   ๓. นางสาวประพาพร  ไกรกิจราษฎร์    ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 
   4. นายจารึก ใบกุ   ตำแหน่ง ครู      ผู้ช่วย 

             5. นายสุพจน์  เนยีมพา   ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 
   6. นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์  ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 

       7.  นางจริญ สระชุ่ม   ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
      8.  นายจตุพล เป็งทา   ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย            
                        9. นายเฉลิมพงศ์  สีม่วง  ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 

              10.  นายติณณภัทร์  นาคม  ตำแหน่ง พนักงานราชการ    ผู้ช่วย 
   11.  นายศศิน คมขำ  ตำแหน่ง ครู  (หัวหน้าระดับ ม.๑)  ผู้ช่วย 
 

/12.  นางสุภาวด ี นวลจีน... 
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              12.  นางสุภาวดี  นวลจีน    ตำแหน่ง ครู  (หัวหน้าระดับ ม.๒) ผู้ช่วย 
     13.  นายจีระศักดิ์  พวงขจร    ตำแหน่ง ครู  (หัวหน้าระดับ ม.๓) ผู้ช่วย 
     14.  นางสายทอง  หลากจิตร ตำแหน่ง ครู  (หัวหน้าระดับ ม.๔)  ผู้ช่วย 
      15.  นางมะลิวัลย์  ทองอิน ตำแหน่ง ครู  (หัวหน้าระดับ ม.๕)  ผู้ช่วย 
       16.  นางสาวชลกาล แก้วทุ่ง  ตำแหน่ง ครู  (หัวหน้าระดับ ม.๖) ผู้ช่วย 

  มีหน้าที ่1)  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต 
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานโดยแยกต่างหากจาก
ช่องทางการร้องเรียนทั่วไปเพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับ แนว
ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2) สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ  
หน่วยงาน 

6.3  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(O31)ประกอบด้วย 
   ๑. ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ  อินทร์ปาน          ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
   ๒. นายชลอ  ทิพวัน           ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย    
   ๓. นางสาวประพาพร  ไกรกิจราษฎร์    ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 
   4. นายจารึก ใบกุ   ตำแหน่ง ครู      ผู้ช่วย 

             5. นายสุพจน์  เนยีมพา   ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 
   6. นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์  ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 

       7.  นางจริญ สระชุ่ม   ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
      8.  นายจตุพล เป็งทา   ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย            
                        9. นายเฉลิมพงศ์  สีม่วง  ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 

              10.  นายติณณภัทร์  นาคม  ตำแหน่ง พนักงานราชการ    ผู้ช่วย 
   11.  นายศศิน คมขำ  ตำแหน่ง ครู  (หัวหน้าระดับ ม.๑)   ผู้ช่วย 

              12.  นางสุภาวดี  นวลจีน    ตำแหน่ง ครู  (หัวหน้าระดับ ม.๒)  ผู้ช่วย 
     13.  นายจีระศักดิ์  พวงขจร    ตำแหน่ง ครู  (หัวหน้าระดับ ม.๓)  ผู้ช่วย 
     14.  นางสายทอง  หลากจิตร ตำแหน่ง ครู  (หัวหน้าระดับ ม.๔)   ผู้ช่วย 
      15.  นางมะลิวัลย์  ทองอิน ตำแหน่ง ครู  (หัวหน้าระดับ ม.๕)   ผู้ช่วย 
       16.  นางสาวชลกาล แก้วทุ่ง  ตำแหน่ง ครู  (หัวหน้าระดับ ม.๖)   ผู้ช่วย 
    มีหน้าที่ 1)  แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิ
ชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จำนวนเรื่องร้องเรียน ทั้งหมดจำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และ
จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  

2) สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 
เดือน ที่มี 

ข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
หมายเหตุ : กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน ให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน  
 

/6.4  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  (O32)... 
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6.4  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  (O32)  ประกอบด้วย 
      ๑. นางจิตจุฑา  สุขสมจิตร          ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
      2. นางอรสา  ศรีสันต์  ตำแหน่ง ครู    หัวหน้า 
      3. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง  ตำแหน่ง ครู       ผู้ช่วย  

           4. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์             5. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์                
           6. นางสายทอง หลากจิตร                 7. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง                                      
           8. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย                9. นายสุติ  คงเผื่อน                 . 
           10. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง                11. นายชลอ  ทิพวัน                  
           12. นางสาวประพาพร ไกรกิจราษฎร์      13. นายจีระศักดิ์  พวงขจร  
                14. นางบุญเกิด บุญติด                   15. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง   

         16. นางวริศรา  เรียงเรยีบ                  17. นายจตุพล  เป็งทา   
               18. นางสาวสภุัทร์พร  ปานสุข     19. นายธรรมกีรติ  บวบมี 

                 20. นางสุชาดา อิ่มประสิทธิชัย         21. นางบุญสม  อินทร์สอน  
                           22. นางศิรดา  เนียมหอม                23. นางสาวรัตติญากรณ์  อัมพวัน   

           24. นางปราณี  มั่นประสงค์                 25.  นางมะลิวัลย์  ทองอิน                    
         26. นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร      2๗. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี  
         2๘. นายจารึก  ใบกุ        2๙.นายนรินทร  มนตรี   
           3๐.นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี      3๑. นางสาวศศินา  เมฆพัฒน์  
          32. นางสมพร สินสมุทร                33. นางอาภรณ์  มนตรี     

            34. นางพิสมร  คงสุวรรณ์                  35. นางเพชรรัตน์  ทับจาก   
                 36. นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล    37. นางจริญ  สระชุ่ม                       

          38. นางสายลม วังแผน       39. นางสาวศศิพร  จันทร์ศรี 
          40.  นายสุพจน์  เนียมพา                   41. นางสาวจิรสุดา  พยอม                    

            42. นายศศิน  คมขำ                  43. นายยชอนนัต์ อุ่นสกล 
               44. นายเฉลิมชัย  ไกลทุกข์                 45. นายเฉลิมพงศ์  ศรีม่วง             

             46. นางน้ำเงิน  สำอางค์ยอด               47. นางสาวหทัยชนก  สิงห์คำ                
            48. นางวราภรณ์  พันธุ์พืช                 49. นางสุภาวด ี นวลจีน 

         50. นางอภิรัตน์  เตชะ       51. นายติณณภัทร์  นาคม    
         52. นางสาวสิริวิมล  รดัดาดวง      53. นางสาวมินทรา  แก้วแดง 
          54. นายพงค์สันต์  พันธ์ชัย                 55. Miss. Meshel Gardose Balopenos    
         56. Mrs. Imelda Del Rio Doysabas          57. Miss Josephine De La Pena                 
         58. นายกิจจา  สมากร                 59. พระณัฐพงศ์  นนฺทสาโร 
                            60. พระธนภัทร์  ฐิตธมฺโม                 61. นายวชิาญ  เอกา 
   62. นายอมรเทพ  นวลงาม                 63. นายอนุพงศ์  พิมแสน            

  64. นางสาวพรพิมล  แสงทอง       65. นางสาววราลักษณ์  ใจแก้วทิ  
  66. นายพีรพัฒน์  ทัศนา        67. นายธีรพัฒน์  ปิ่นทอง    
  68. นายวรวัตร  ทองอินทร์                 69. นายสหรัฐ โภชกรณ ์  

/70. นายวีรภัทร  ช่วงชาญ... 
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 70. นายวีรภัทร  ช่วงชาญ  71. นายภูริวฒัน์  ธงชัย  
 72. นางสาวชลดา  กันทะวงค์  73. นายกฤษฎา  เหล่าเขตกิจ  
 74. นายอนันตชัย  เพ็ชรรี่            75. นางสาวนิราวลัย์  ดำเนิน  
 76. นางสาวอาริยา  กระแบกหอม  77. นายชนินทร์  อัมพวัน  
 78. นายนครินทร์  เขม้น             79. นางสาวคติยา  ปั้นทิม 
 80. นางสาวพลอย  แซ่ย่าง  81. นางสาวณัฐชาวดี พุ่มไม้ 
 82. นางสาวณัฐมน  ค้างคีรี                   83. นางสาวนฤมล  เจาะจง 

    มีหน้าที่ 1) แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ
ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์  

2) สามารถ เข้าถึงหรือ เชื่อมโยง ไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัของ  
หน่วยงาน 

6.5  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  (O33)  ประกอบด้วย 
     ๑. นางจิตจุฑา  สุขสมจิตร          ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
     2. ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ  อินทร์ปาน        ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
     3. นางอรสา  ศรีสันต์   ตำแหน่ง ครู    ผู้ช่วย  
     4. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง  ตำแหน่ง ครู       ผู้ช่วย  

           5. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์          6. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์                
           7. นางสายทอง หลากจิตร              8. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง                                      
           9. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย             10. นายสตุิ  คงเผื่อน                 . 
           11. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง             12. นายชลอ  ทิพวัน                  
           13. นางสาวประพาพร ไกรกิจราษฎร์  14. นายจีระศักดิ์  พวงขจร  
                15. นางบุญเกิด บุญติด               16. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง   

        17. นางวริศรา  เรียงเรียบ               18. นายจตุพล  เป็งทา   
              19. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข  20. นายธรรมกีรติ  บวบม ี

                21. นางสุชาดา อิ่มประสิทธิชัย      22. นางบุญสม  อินทร์สอน  
                          23. นางศิรดา  เนียมหอม            24. นางสาวรัตติญากรณ์  อัมพวัน   

           25. นางปราณี  มั่นประสงค์             26.  นางมะลิวัลย์  ทองอิน                    
        27. นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร            28. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี  
        29. นายจารึก  ใบกุ    30.นายนรินทร  มนตรี   
          31.นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี            32. นางสาวศศินา  เมฆพัฒน์  
         33.นางพิสมร  คงสุวรรณ์                 34. นางอาภรณ์  มนตรี     

           35. นางสมพร สินสมุทร               36. นางเพชรรัตน์  ทับจาก   
                37. นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล 38. นางจริญ  สระชุ่ม                       

         39. นางสายลม วังแผน   40. นางสาวศศิพร  จันทร์ศรี 
        41.  นายสุพจน์  เนียมพา                 42. นางสาวจิรสุดา  พยอม                    

           43. นายศศิน  คมขำ              44. นายยชอนันต์ อุ่นสกล 
              45. นายเฉลิมชัย  ไกลทุกข์              46. นายเฉลิมพงศ์  ศรีม่วง     

        /47. นางน้ำเงิน  สำอางยอด... 
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              47. นางน้ำเงิน  สำอางค์ยอด               48. นางสาวหทัยชนก  สิงห์คำ                
             49. นางวราภรณ์  พันธุ์พืช                  50. นางสุภาวดี  นวลจีน 

          51. นางอภิรัตน์  เตชะ        52. นายติณณภัทร์  นาคม    
          53. นางสาวสิริวิมล  รดัดาดวง       54. นางสาวมินทรา  แก้วแดง 
           55. นายพงค์สันต์  พันธ์ชัย                 56. Miss. Meshel Gardose Balopenos    
          57. Mrs. Imelda Del Rio Doysabas          58. Miss Josephine De La Pena                 
          59. นายกิจจา  สมากร                 60. พระณัฐพงศ์  นนฺทสาโร 
                             61. พระธนภัทร์  ฐิตธมฺโม                 62. นายวชิาญ  เอกา 
   63. นายอมรเทพ  นวลงาม                 64. นายอนุพงศ์  พิมแสน            

  65. นางสาวพรพิมล  แสงทอง       66. นางสาววราลักษณ์  ใจแก้วทิ  
  67. นายพีรพัฒน์  ทัศนา        68. นายธีรพัฒน์  ปิ่นทอง    
  69. นายวรวัตร  ทองอินทร์               70. นายสหรฐั โภชกรณ์  
  71. นายวรีภัทร  ชว่งชาญ        72. นายภูรวิัฒน์  ธงชัย       
  73. นางสาวชลดา  กันทะวงค์       74. นายกฤษฎา  เหล่าเขตกิจ   
  75. นายอนันตชัย  เพ็ชรรี่                 76. นางสาวนิราวัลย์  ดำเนิน   
  77. นางสาวอาริยา  กระแบกหอม        78. นายชนินทร์  อัมพวัน    
  79. นายนครินทร์  เขม้น        80. นางสาวคติยา  ปั้นทิม   
  81. นางสาวพลอย  แซ่ย่าง                82. นางสาวณัฐชาวด ีพุ่มไม้  
  83. นางสาวณัฐมน  ค้างคีรี                 84. นางสาวนฤมล  เจาะจง 
มีหน้าที่ 1)  แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ 

บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผนร่วม
ดําเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น        
                                         2)  เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
7. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต 

7.1  เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร และ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (O34)  
ประกอบด้วย 

                         1. นางจิตจุฑา  สุขสมจิตร์     รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
                         2. ว่าที่รอ้ยตรีวิษณุ  อินทร์ปาน    รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
                         3. นางสายทอง  หลากจิตร        ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล              
                         4. นางสมพร  สินสมุทร           ผูช้่วยผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                  
                         5. นายสุติ คงเผื่อน                 ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                                               
                         6. นายชลอ  ทิพวัน                ผู้ชว่ยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   
                         7. นายจีระศักดิ์  พวงขจร         ผู้ชว่ยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป              
                     8. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์    ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ  

     9. นางศรีวรรณ หงษ์ทอง          หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล              
     10. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี   หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ 

/11. นางสาวชลกาล  แก้วทุง่ ... 
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     11. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
        12. นางสาวประพาพร ไกรกิจราษฎร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
        13. นายเฉลิมพงศ์ ศรีม่วง     หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
         14. นางนิภาวรรณ  เกตุสาคร    หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ   

มีหน้าที ่ เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร  
         1) แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่าง 

ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของ
หน่วยงาน)          
                             2) จดัทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  
       1 แสดงนโยบายว่าผู้บรหิาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ  

(No Gift Policy) (ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน  
      2) จัดกิจกรรมปลุกจิตสํานึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร เช่น  การจัดอบรมให้ความรู้ 

การจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น 
      3) เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

     7.2  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (O35)  ประกอบด้วย 
  1. นางสมพร  สินสมุทร ตำแหน่ง ครู   หัวหน้า 
            2. นางอรสา ศรีสันต์  ตำแหน่ง ครู    ผู้ช่วย 

             3. นางสาวอมรรัตน์ ขัดสาย ตำแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 

             4. นางสาวสภุัทร์พร  ปานสุข ตำแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
             5. นางอภิรัตน์   เตชะ  ตำแหน่ง ครู    ผู้ช่วย 
             6. นางพิสมร  คงสุวรรณ์ ตำแหน่ง ครู    ผู้ช่วย 
  7. นายจารึก ใบกุ  ตำแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
             8. นายธรรมกีรติ  บวบมี ตำแหน่ง  คร ู   ผู้ช่วย 
             9. นางสาวหทัยชนก สิงห์คำ ตำแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
                      10. นางสาวศศิพร จันทร์ศรี  ตำแหน่ง  คร ู   ผู้ช่วย 
             11. นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล   ตำแหน่ง  คร ู   ผู้ช่วย 
             12.นางสายลม  วังแผน   ตำแหน่ง  คร ู   ผู้ช่วย 
             13. นายติณณภัทร์ นาคม  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
             14. นายพงค์สันต์ พันธ์ชัย  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่1) แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคน 
ปัจจุบัน 
 
 
 

/2) เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง... 
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                                2) เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการ
ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
                                3) เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    7.3  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี  (O36)  ประกอบด้วย 
1. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง               ตำแหน่ง ครู         หัวหน้า  
2. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์  ตำแหน่ง ครู    ผู้ช่วย     
3. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูส ี   ตำแหน่ง ครู         ผู้ชว่ย   

            4. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์  ตำแหน่ง ครู         ผู้ชว่ย   
            5. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย  ตำแหน่ง ครู    ผู้ช่วย 

มีหน้าที ่1) แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ 
ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน                                               

2)  มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับ 
ของความเสี่ยง มาตรการและ การดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 
                               3) เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    7.4  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ  (O37)  
ประกอบด้วย 

1. นางสาวชลกาล  แก้วทุ่ง               ตำแหน่ง ครู         หัวหน้า  
2. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์  ตำแหน่ง ครู    ผู้ช่วย     
3. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูส ี   ตำแหน่ง ครู         ผู้ชว่ย   

            4. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์  ตำแหน่ง ครู         ผู้ชว่ย   
            5. นางสาวอมรรัตน์  ขัดสาย  ตำแหน่ง ครู    ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 1)  แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ใน 
กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  

2) เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ   หรือการ 
ดำเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36   

3)  เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    7.5  การเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทาง จริยธรรม  (O38)  ประกอบด้วย 

1. นางสายทอง  หลากจิตร  ตำแหน่ง ครู   หัวหน้า 
2. นางสมพร  สินสมุทร   ตำแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
3. นายสุติ  คงเผื่อน   ตำแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
4. นางสาวสายทิพย์  อ๊อดพันธ์  ตำแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
5. นายชลอ  ทิพวัน   ตำแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
6. นายจีระศักดิ์  พวงขจร   ตำแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
7. นางศรีวรรณ  หงษ์ทอง            ตำแหน่ง  ครู   ผู้ช่วย 

 
/8.  ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนุญ  หงษ์ทอง... 
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8.  ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนุญ  หงษ์ทอง ตำแหน่ง ครู               ผู้ช่วย 
9.  นางสาวสภุัทร์พร  ปานสุข            ตำแหน่ง ครู                     ผู้ช่วย 
10. นางบุญเกิด  บุญติด   ตำแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
11. นางสาวศิริภรณ์  แก้วพันสี  ตำแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
12. นางสุชาดา  อ่ิมประสิทธิชัย  ตำแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
13. นางนวนิตย์  เด่นสมบูรณ์  ตำแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
14. นางสาวกฤตยาพร  อมรวัฒนานุกูล ตำแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
15. นางจริญ  สระชุ่ม   ตำแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
16. นางสาวจิรสุดา  พยอม  ตำแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
17. นางน้ำเงิน  สำอางค์ยอด  ตำแหน่ง ครู   ผู้ช่วย 
มีหน้าที่ 1)   แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง วัฒนธรรม  

องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสํานึกที่ดี
รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างชัดเจน ไม่
น้อยกว่า 5 กิจกรรม  

2) เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง  
3) เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    7.6  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (O39)  ประกอบด้วย 
  1. นางจิตจุฑา  สุขสมจิตร์ ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
  2. นางสมพร  สินสมุทร  ตำแหน่ง  ครู  ผู้ช่วย 
  3. นางพิสมร  คงสุวรรณ์ ตำแหน่ง  ครู  ผู้ช่วย 
  4. นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล  ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 1) แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริต หรือ การ  
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน   
                               2) มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ  
                               3) เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

    7.7  รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน 
(O40)  ประกอบด้วย 

1. นางจิตจุฑา  สุขสมจิตร์ ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
  2. นางสมพร  สินสมุทร  ตำแหน่ง  ครู  ผู้ช่วย 
  3. นางพิสมร  คงสุวรรณ์ ตำแหน่ง  ครู  ผู้ช่วย 
  4. นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล   ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 1) แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต ตาม 
ข้อ o39                                          
    2) มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าอย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการ
ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมและ รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ   

             /3) สามารถจัดทำข้อมูลเป็นรายเดือน...                                                                             

34 



3) สามารถจัดทำข้อมูลเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูล 
ครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

7.8  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  (O41)  ประกอบด้วย 
1. นางจิตจุฑา  สุขสมจิตร์ ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

  2. นางสมพร  สินสมุทร  ตำแหน่ง  ครู ผู้ช่วย  
  3. นางอรสา ศรีสันต์  ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 

4. นางพิสมร  คงสุวรรณ์  ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 
  4. นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล  ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
  5. นางสาวอมรรัตน์ ขัดสาย ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 
  6. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 
  7. นางอภิรัตน์  เตชะ  ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
  8. นางสาวศศิพร จันทร์ศรี ตำแหน่ง  คร ู ผู้ช่วย 
  9. นายจารึก ใบกุ  ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 
  10. นายธรรมกีรติ  บวบม ี ตำแหน่ง  คร ู ผู้ช่วย 
  11. นางสาวหทัยชนก สิงห์คำ ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 
            12. นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล   ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 
  13. นางสายลม  วังแผน  ตำแหน่ง  คร ู ผู้ช่วย 
  14. นายติณณภัทร์ นาคม ตำแหน่ง  พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
  15. นางสาวสิรวิิมล  รัดดาดวง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
  16. นายพงค์สันต์ พันธ์ชัย ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
  17. นางสาวนฤมล  เจาะจง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ช่วย 
  มีหน้าที่ 1) แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

           2) มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการอย่างน้อย ประกอบด้วย 
ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

3) เป็นการรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
8. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  

8.1  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
      8.1.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O42)  ประกอบด้วย 

1. นางจิตจุฑา  สุขสมจิตร์ ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
  2. นางสมพร  สินสมุทร  ตำแหน่ง  ครู ผู้ช่วย  
  3. นางอรสา ศรีสันต์  ตำแหน่ง   คร ู ผู้ช่วย 

4. นางพิสมร  คงสุวรรณ์ ตำแหน่ง  ครู ผู้ช่วย 
  4. นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล  ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
  5. นางสาวอมรรัตน์ ขัดสาย ตำแหน่ง  คร ู ผู้ช่วย 
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  6. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 
  7. นางอภิรัตน์ เตชะ  ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
  8. นายจารึก ใบกุ  ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 
  9. นายธรรมกีรติ  บวบมี  ตำแหน่ง  คร ู ผู้ช่วย 
  10. นางสายลม  วังแผน  ตำแหน่ง  คร ู ผู้ช่วย 
  11. นางสาวหทัยชนก สิงห์คำ ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 
            12. นางสาวศศิพร จันทร์ศรี ตำแหน่ง  คร ู ผู้ช่วย 
  13. นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล   ตำแหน่ง  คร ู  ผู้ช่วย 
  14. นายติณณภัทร์ นาคม ตำแหน่ง  พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
  15. นายพงค์สันต์ พันธ์ชัย ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย   

มีหน้าที่ 1)  แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดําเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

          2) มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่เป็น 
ข้อบกพร่องหรือจุดแข็งที่จะต้องการแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผล
การประเมนิ ฯ   

3) มีการกำหนดแนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ หรือมาตรการ เพ่ือ 
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ อย่างน้อย ประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง การ
กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นําไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล 

      8.1.2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
(O43)  ประกอบด้วย 

1. นางจิตจุฑา  สุขสมจิตร์ ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
2. ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ  อินทร์ปาน  ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  

  3. นางสมพร  สินสมุทร  ตำแหน่ง  ครู ผู้ช่วย  
  4. นางอรสา ศรีสันต์  ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 

5. นางพิสมร  คงสุวรรณ์ ตำแหน่ง  ครู ผู้ช่วย 
  6. นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล  ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 
  7. นางสาวอมรรัตน์ ขัดสาย ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 
  8. นางสาวสุภัทร์พร  ปานสุข ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 
  9. นางอภิรัตน์  เตชะ  ตำแหน่ง ครู  ผู้ช่วย 
  10. นายจารึก ใบกุ  ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 
  11. นายธรรมกีรติ  บวบม ี ตำแหน่ง  คร ู ผู้ช่วย 
  12. นางสาวหทัยชนก สิงห์คำ ตำแหน่ง ครู ผู้ช่วย 
            13. นางสาวศศิพร จันทร์ศรี ตำแหน่ง  คร ู ผู้ช่วย 
  14. นางสาวกฤตยาพร อมรวัฒนานุกูล   ตำแหน่ง คร ู ผู้ช่วย 
  15. นางสายลม  วังแผน  ตำแหน่ง  คร ู ผู้ช่วย 
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5. ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
 5.๑ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ส่งผลให้คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน เรียนรู้และปรับวิถี
ชีวิตใหม่ (new normal) ที่ต้องให้ความสำคัญและเตรียมความพร้อมในการจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งเป็นช่วงที่มีความคาบเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลในการประเมิน ITA Online 
 5.๒ บุคลากรผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใส และป้องกันการทุจริต 

6. ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในโรงเรียน               
กงไกรลาศวิทยา 

 จากผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิเคราะห์เป็นรายประเด็นตามตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ที่ส่งผลให้ผลคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๔ นั้น ได้นำข้อมูลผลการประเมิน  มาเป็นแนวทางการดำเนินงาน และโครงการรป้องกันการทุจริต เพ่ือ
ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา โดยกำหนด
มาตรการและประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดังนี้ 
  1) ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 
  2) ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน                  
กงไกรลาศวิทยา     

3) ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการบริหาร 
จัดการเรื่องร้องเรียน 
      4) ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน 
และการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 
  5) ส่งเสริมให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
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ภาพประกอบกิจกรรม 
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ภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 
  

นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิยา 

ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายสร้างความรับรู้และเข้าใจในการดำเนินการป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา 
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โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาสร้างการรับรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

46 


