
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนหนองโพธิ์ประชำนุกูล 
ท่ี    ๑๒   / ๒๕๖๕ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเพือ่รับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน ของสถำนศึกษำ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โรงเรียนสจุริต 

“กำรประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
....................................................................................................................................................... 

 
ตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ด าเนินการประเมินคุณธรรม และ

ความโปร่งใสในการด า เนินงานของสถานศึกษา ( ITA Online) ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย  ๒ กลุ่มคือกลุ่มท่ี ๑ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และกลุ่มท่ี ๒ โรงเรียนสุจริตท่ีไม่ใช่โรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล  เพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดท่ีเข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ให้สามารถด าเนิน
ตามปฎิญญาของโรงเรียนสุจริต  เป็นไปตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ขับเคล่ือนสู่โรงเรียน ตลอดจน
การบริหารจัดการ การนิเทศก ากับ ติดตาม โรงเรียนสุจริตให้มีแนวปฏิบัติท่ีดีในการป้องกันการทุจริต สามารถ
เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนนั้น  

ดังนั้น เพื่อให้การน านโยบายสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙(๑) พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๗ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตรา ๒๗(๑) 
แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่งต้ังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้  

 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย  

๑.๑ นายวิรัช  จันทร์เพ็ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสะเกษ สาดา   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
๑.๓ นางกาญจนากร ภักดีปัญญา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  

๑.๔ นางปราณี เวียงยศ   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  

๑.๕ นายธเนศร์ อุ่นสิม   ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำท่ี  ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหาในการด าเนินงานแก่คณะกรรมการฝ่าย
ต่าง ๆ ใหก้ารสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร อ านวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และติดตามผล
การ ด าเนินงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  



๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย  

๒.๑ นายวิรัช  จันทร์เพ็ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสะเกษ สาดา   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
๒.๓ นางกาญจนากร ภักดีปัญญา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  

๒.๔ นางปราณี เวียงยศ   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  

๒.๕ นางรัตนา สมบัติโพธิ์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

๒.๖ น.ส.วิลาสินี มุลตรี  ครูช านาญการ   กรรมการ 

๒.๗ นายสิทธิบดินทร์ บุญสัน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๘ น.ส.นุจรีย์  สุคนธวารีย์ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๙ น.ส.นัฏพร  วงบุรี  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๐ นายวสันต์ พันฤทธิ์  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๑ น.ส.พรชนก ตรีพรม ครู คศ.๑  กรรมการ 

๒.๑๒ น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ ครู คศ.๑  กรรมการ 

๒.๑๓ นายวรวุฒิ บุษราคัมภ์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ  กรรมการ 

๒.๑๔ นายไพวรรณ์ นาสา  นักการภารโรง  กรรมการ 
 ๒.๑๕ นางสาวณัฐฐา จันทร์สม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ  
     ๒.๑๖ นางสาวชัชฎาพร กลางประพันธ์   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    กรรมการ  

๒.๑๗ นายธเนศร์   อุ่นสิม  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้ำท่ี  วางแผน และด าเนินงานของโครงการโรงเรียนสุจริตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  

๓. คณะกรรมกำรฝำ่ยรวบรวมเอกสำร ประกอบด้วย  
ด ำเนินกำรในตัวชี้วัดที่ ๙ กำรเปิดเผยข้อมูล   

ค ำอธิบำย เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์
ของ สถานศึกษา เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ (๑) 
ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การบริหารงาน ได้แก่ 
แผนด าเนินงานการปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในสถานศึกษา ได้แก่ การ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น 
ข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของสถานศึกษา   



แหล่งข้อมูล เว็บไซต์สถานศึกษา   
ประเด็นส ำรวจ ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย (๓๓ ข้อมูล) ดังต่อไปนี้  

 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐำน  

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชือ่ผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูลพื้นฐำน 

O๑  โครงสร้าง
สถานศึกษา 

o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการของหน่วยงาน  
o ประกอบด้วยต าแหน่งท่ีส าคัญ และการแบ่งส่วน
งานภายในสอดคล้องกับภารกิจงาน ๔ ด้าน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

นางปราณี เวียงยศ 
น.ส.พรชนก  ตรีพรม 

O๒  ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน  
o อย่างน้อยประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์ และท่ีอยู่ E-mail 

นายวิรัช  จันทร์เพ็ง 
นายวรวุฒิ  บุษราคัมภ์ 

O๓  อ านาจหน้าท่ี o แสดงข้อมูลหน้าท่ีและอ านาจของหน่วยงาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

นางปราณี เวียงยศ 
น.ส.พรชนก  ตรีพรม 
นายธเนศร์    อุ่นสิม 

O๔  แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
จะต้องมีข้อมูล เกี่ยวกับ แผนพัฒนาสถานศึกษา 
มากกว่า ๑ ปี  พร้อม รายละเอียด 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย
ประกอบด้วย  
ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง   
เป้าหมาย  
ตัวชี้วัด  
o เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม 
ปี พ.ศ. 256๕ 

นางปราณี เวียงยศ 
น.ส.วิลาสินี มุลตรี 
น.ส.นุจรีย์  สุคนธวารีย์ 

O๕  ข้อมูลการ
ติดต่อ 

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้  
o ท่ีอยู่หน่วยงาน  
o หมายเลขโทรศัพท์  
o หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี) 

น.ส.พรชนก  ตรีพรม 
นายวรวุฒิ  บุษราคัมภ์ 
นายธเนศร์    อุ่นสิม 



ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชือ่ผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูลพื้นฐำน 

o ท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)  
o แผนท่ีต้ังหน่วยงาน 

O๖  กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 

o แสดงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรอื
การปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย  
- พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ 
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
- พรบ. ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม  
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมเป็นต้น 

น.ส.วิลาสินี มุลตรี 
น.ส.นัฏพร  วงบุรี 
น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 
นายธเนศร์    อุ่นสิม 
 

O๗  ข่าว
ประชาสัมพันธ์
  

o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจของ
หน่วยงาน  
o เป็นข้อมูลข่าวสารท่ีเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) 

น.ส.พรชนก  ตรีพรม 
นายธเนศร์    อุ่นสิม 

O๘  Q&A  o แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถสอบถาม
ข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถส่ือสารให้
ค าตอบกับสอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการ
ส่ือสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่อง
ข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น  
o สามารถเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

นายวรวุฒิ  บุษราคัมภ์ 
นายธเนศร์    อุ่นสิม 



ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชือ่ผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูลพื้นฐำน 

O๙  Social 
Network  

o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 
เช่น Facebook หรือ Line หรือ Twitter หรือ 
Instragram เป็นต้น  
o สามารถเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

น.ส.พรชนก  ตรีพรม 
นายวรวุฒิ  บุษราคัมภ์ 
นายธเนศร์    อุ่นสิม 

 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ กำรบริหำรงำน 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูลพื้นฐำน 

O๑๐  แผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจ าปี  

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมี
ระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่าง
น้อยประกอบด้วย 
โครงการหรือกิจกรรม  
งบประมาณท่ีใช้  
ระยะเวลาในการด าเนินการ  
o เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) 

นางปราณี เวียงยศ 
น.ส.วิลาสินี มุลตรี 
น.ส.นุจรีย์  สุคนธวารีย์ 

O๑๑  รายงานการ
ก ากับ
ติดตาม การ
ด าเนินงานราย
ภาคเรียน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
แผนด าเนินงานประจ าปี  
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า 
อย่างน้อยประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม  
และรายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – 
กันยายน ๒๕๖๕) 

นางปราณี เวียงยศ 
น.ส.วิลาสินี มุลตรี 
น.ส.นุจรีย์  สุคนธวารีย์ 
น.ส.แอน  สิ ท ธิ จั น ท ร์
  



ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูลพื้นฐำน 

O๑๒  รายงานผลการ
ด าเนินงาน
ประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน 
อย่างน้อยประกอบด้วย  
ผลการด าเนินการ โครงการหรือกิจกรรม  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ปัญหาอุปสรรค  
ข้อเสนอแนะ  
o เป็นรายงานผลการด าเนินงานของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางปราณี เวียงยศ 
น.ส.วลิาสินี มุลตรี 
น.ส.นุจรีย์  สุคนธวารีย์ 
น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 

O๑๓  คู่มือหรือ
มาตรฐานการ  

ปฏิบัติงาน 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบั ติงาน ท่ี
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน  
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่าง
น้อยประกอบด้วย 
คู่มือปฏิบัติภารกิจงาน 4 ด้าน ส าหรับบุคลากร
ในหน่วยงาน และก าหนดวิธีการขั้นตอนการ
ปฏิบัติอย่างไร  

นางสะเกษ สาดา 
นางกาญจนากร ภักดีปัญญา 
นางปราณี เวียงยศ 
นางรัตนา สมบัติโพธิ์ 

O๑๔  คู่มือหรือ
มาตรฐานการ  

ให้บริการ 

o แ สด ง คู่ มื อห รื อ แน วท างก ารป ฏิ บั ติ ท่ี
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ หน่วยงานใช้เป็น
ข้ อมู ล ในการขอรับบริ การหรือ ติด ต่อกั บ
หน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่าง
น้อยประกอบด้วย  
คู่มื อหรือแนวทางการปฏิ บั ติ ส าหรับการ
ให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ แผน ผัง/แผนภูมิก ารให้บริการ 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบ

นางสะเกษ สาดา 
นางกาญจนากร ภักดีปัญญา 
นางปราณี เวียงยศ 
นางรัตนา สมบัติโพธิ์ 



ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูลพื้นฐำน 

ในการให้บริการ เป็นต้น 
O หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย ๑ คู่มือ 

O๑๕  ข้อมูลเชิงสถิติ
การให้บริการ  

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจ
ของหน่วยงาน  
o เป็ น ข้ อมู ลก าร ให้ บ ริ ก าร ท่ี เกิ ดขึ้ น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) 

น.ส.พรชนก  ตรีพรม 
นายวรวุฒิ  บุษราคัมภ์ 
นายธเนศร์    อุ่นสิม 

O๑๖  รายงานผลการ
ส ารวจความ พึง
พอใจ การ
ให้บริการ 

o แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ
ตามอ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจของหน่วยงาน  
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

นายวรวุฒิ  บุษราคัมภ์ 
นายธเนศร์    อุ่นสิม 

O๑๗  E–Service  o แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถ
ขอรับบริการตามอ านาจหน้าท่ีภารกิจของ
หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์  เพื่ อช่วย
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ  
o สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน 

นายสิทธิบดินทร์ บุญสัน 
น.ส.พรชนก  ตรีพรม 
นายวรวุฒิ  บุษราคัมภ์ 
นายธเนศร์    อุ่นสิม 

 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ กำรบริหำรเงินงบประมำณ 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูลพื้นฐำน 

O๑๘  แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ    
ประจ าปี 

o แสดงแผนการใช้ จ่ ายงบประมาณ ของ
หน่วยงานท่ีมีระยะ 1 ปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย
ประกอบด้วย 
งบประมาณตามแหล่งท่ีได้รับการจัดสรรและ
งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย  

นางรัตนา สมบัติโพธิ์ 
นายธเนศร์    อุ่นสิม 
 



ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูลพื้นฐำน 

o เป็ น แ ผ น ท่ี มี ร ะ ย ะ เว ล าบั ง คั บ ใ ช้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมรายละเอียด 
(ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) 

O๑๙  รายงานการ
ก ากับติดตาม 
ก าร ใช้  จ่ า ย
งบประมาณ 
รายภาคเรียน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสถานศึกษา 
(ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) 

นางรัตนา สมบัติโพธิ์ 
นายธเนศร์    อุ่นสิม 
 

O๒๐  ร า ย ง า น ผ ล
การใช้จ่าย  

งบ ป ระ ม าณ 
ประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ  
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  

นางรัตนา สมบัติโพธิ์ 
นายธเนศร์    อุ่นสิม 
 

O๒๑  แผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง
หรือ  แผนการ
จัดหาพัสดุ 

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุตามท่ีหน่วยงาน จะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕(ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) 

นายสิทธิบดินทร์ บุญสัน 
น.ส.นัฏพร  วงบุรี 



ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูลพื้นฐำน 

O๒๒  ประกาศต่าง 
ๆ เกี่ยวกับ
การ จัดซื้อ
จัดจ้างหรือ
การจัดหา
พัสดุ 

o แสดงป ระกาศตาม ท่ี ห น่ วย งาน จะ ต้อ ง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น 
ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕(ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) 

นายสิทธิบดินทร์ บุญสัน 
น.ส.นัฏพร  วงบุรี 

O๒๓  ส รุ ป ผ ล ก า ร
จัดซื้ อ จัด จ้าง
หรือ การจัดหา
พัสดุรายเดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
อย่างน้อยประกอบด้วย 
งานท่ีซื้อหรือจ้าง วงเงินท่ีซื้อหรือจ้าง ราคากลาง 
วิธีการซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา และราคา
ท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง 
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง  
o จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้าง)  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕(ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) 

นายสิทธิบดินทร์ บุญสัน 
น.ส.นัฏพร  วงบุรี 

O๒๔  รายงานผลการ
จัดซื้ อ จัด จ้าง 
หรือการจัดหา
พัสดุประจ าปี 

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย 
งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ปัญหาอุปสรรค  
ข้อเสนอแนะ  
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ท่ีผ่านมา  

นายสิทธิบดินทร์ บุญสัน 
น.ส.นัฏพร  วงบุรี 

 



 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ ก ำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูลพื้นฐำน 

O๒๕  นโยบายการ
บริหาร
ทรัพยากร  
บุคคล 

o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีมี
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความโปร่งใสและมี
คุณธรรม  
o เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารท่ี
ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายท่ีก าหนดในนาม
ของหน่วยงาน  
o เป็นนโยบายท่ียังใช้บั งคับในหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

นางกาญจนากร ภักดีปัญญา 
นางปราณี เวียงยศ 
นายสิทธิบดินทร์ บุญสัน 
นายวสันต์  พันฤทธิ์ 

O๒๖  การด าเนินการ
ตามนโยบาย
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

o แสดงการด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนก าลังคน การ
สรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทาง
ก้าวหน้า ในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรใน หน่วยงาน เป็นต้น  
o เป็น การด า เนิน การ ท่ีมี ความสอดรับกับ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 
O25 หรือ เป็น ไปตามกิจกรรมท่ีอยู่ ภายใต้
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 
O25  
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

นางกาญจนากร ภักดีปัญญา 
นางปราณี เวียงยศ 
นายสิทธิบดินทร์ บุญสัน 
นายวสันต์  พันฤทธิ์ 
นายไพวรรณ์  นาสา 

O๒๗  ห ลั ก เก ณ ฑ์
ก า ร บ ริ ห า ร
และ  พั ฒ น า 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล อย่างน้อยประกอบด้วย 
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  

นางกาญจนากร ภักดีปัญญา 
นางปราณี เวียงยศ 
นายสิทธิบดินทร์ บุญสัน 
นายวสันต์  พันฤทธิ์ 



ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูลพื้นฐำน 

ท รั พ ย า ก ร
บุคคล 

o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร  
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  
o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบั ติงาน
บุคลากร  
o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ
ก าลังใจ  
o เป็นหลักเกณฑ์ท่ียังใช้บังคับในหน่วยงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

O๒๘  ร า ย ง า น ผ ล
ก า ร บ ริ ห า ร
และ  พั ฒ น า 
ท รั พ ย า ก ร
บุคคล  
ประจ าปี 

o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  
o มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ อย่าง
น้อยประกอบด้วย 
ผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
ปัญหาอุปสรรค 
ผลการวิ เค ราะห์ ก ารบ ริห ารและ พั ฒ น า
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น  
o เป็ น ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เนิ น ง าน  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) 

นางกาญจนากร ภักดีปัญญา 
น.ส.นุจรีย์  สุคนธวารีย์ 
น.ส.นัฏพร  วงบุรี 
นายธเนศร์    อุ่นสิม 
 

 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูลพื้นฐำน 

O๒๙  แนว
ปฏิบัติการ
จัดการ เรื่อง 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน  

นางสะเกษ สาดา 
นางรัตนา สมบัติโพธิ์ 
นายสิทธิบดินทร์ บุญสัน 



ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูลพื้นฐำน 

ร้องเรียนการ
ทุจริต 

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน  
อย่างน้อยประกอบด้วย 
รายละเอียดวิธีการ ท่ีบุคคลภายนอกจะท าการ
ร้องเรียน  
รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อ
เรื่องร้องเรียน  
ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ  
ระยะเวลาด าเนินการ  

น.ส.แอน  สิ ท ธิ จั น ท ร์
  

O๓๐  ช่องทางแจ้ง
เรื่อง
ร้องเรียน การ
ทุจริต 

o แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์  
o สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

นายวสันต์  พันฤทธิ์ 
น.ส.พรชนก  ตรีพรม 
นายวรวุฒิ  บุษราคัมภ์
นายธเนศร์    อุ่นสิม 
 

O๓๑  ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่อง
ร้องเรียน การ
ทุจริตประจ าปี 

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน  
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน 
อย่างน้อยประกอบด้วย  
จ านวนเรื่องร้องเรียนท้ังหมด  
เรื่องท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ  
เรื่องท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ (กรณีไม่มีเรื่อ ง
ร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)  
o เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
(ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) 

น.ส.พรชนก  ตรีพรม 
นายวรวุฒิ  บุษราคัมภ์
นายธเนศร์    อุ่นสิม 
 

O๓๒  ช่องทางการ
รับฟังความ  

คิดเห็น 

o แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ี
หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์  

นายวสันต์  พันฤทธิ์ 
น.ส.พรชนก  ตรีพรม 
นายวรวุฒิ  บุษราคัมภ์
นายธเนศร์    อุ่นสิม 
 



ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูลพื้นฐำน 

o สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

O๓๓  การเปิดโอกาส
ให้ เกิ ด ก ารมี 
ส่วนร่วม 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึง
การเปิดโอกาสให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น 
ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น  
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ ปัจจุบัน 
(ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) 

นางสะเกษ สาดา 
นางรัตนา สมบัติโพธิ์ 
นายสิทธิบดินทร์ บุญสัน 
น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 
นายวสันต์  พันฤทธิ์ 

 

ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต  
ค าอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์

ของสถานศึกษา เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณชน ได้รับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ 
(๑) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  การประเมินความเส่ียงเพื่อการ
ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต และ (๒) มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน   การทุจริต ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของสถานศึกษาท่ีจะป้องกันการทุจริต  ในสถานศึกษาให้
ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้   

แหล่งข้อมูล เว็บไซต์สถานศึกษา   
ประเด็นส ำรวจ ประกอบด้วย ๑ ตัวชี้วัดย่อย (๘ ข้อมูล) ดังต่อไปนี้  

 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูลพื้นฐำน 



ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูลพื้นฐำน 

O๓๔  เจตจ านงสุจริต
ของผู้บริหาร  

เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 
นโยบำยไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 
o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติ
หน้าท่ีและบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จัดท าอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ  
o ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของ
หน่วยงาน 

นายวิรัช  จันทร์เพ็ง 
นายวรวุฒิ  บุษราคัมภ์ 
น.ส.นัฏพร  วงบุรี 
นายธเนศร์    อุ่นสิม 
 

O๓๕  การมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร  

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการ
มีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน  
o เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็น
ถึงการให้ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และ
ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 256๕ 

นายวิรัช  จันทร์เพ็ง 
นางสะเกษ สาดา  
นางกาญจนากร ภักดีปัญญา 
นางปราณี เวียงยศ  

O๓๖  การประเมิน
ความเส่ียงการ 
ทุจริตประจ าปี 

o แสดงผลการประเมินความ เส่ียงของการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่ อให้ เกิดการขัดกันระหว่ าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น 
เหตุการณ์ความเส่ียง และระดับของความเส่ียง 
มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการ
ความเส่ียง เป็นต้น  
o เป็ น ก า ร ด า เนิ น ก า ร ใน ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 
พ.ศ.  ๒๕๖๕(ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) 

นายวิรัช  จันทร์เพ็ง 
นางรัตนา สมบัติโพธิ์ 
นายสิทธิบดินทร์ บุญสัน 
น.ส.นัฏพร  วงบุรี 
นายธเนศร์    อุ่นสิม 
 



ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูลพื้นฐำน 

O๓๗  การด าเนินการ
เพื่อจัดการ 
ความเส่ียงการ
ทุจริต 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการ
จัดการความเส่ียงในกรณี ท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ทุ จ ริ ต ห รื อ ก่ อ ให้ เกิ ด ก าร ขั ด กั น ร ะ ห ว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน  
o เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการท่ีสอดคล้องกับ
มาตรการหรือการด าเนินการเพื่อบริหารจัดการ
ความเส่ียงตามข้อ O36  
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) 

นายวิรัช  จันทร์เพ็ง 
นางกาญจนากร ภักดีปัญญา 
นายสิทธิบดินทร์ บุญสัน 
น.ส.วิลาสินี มุลตรี 
นายวสันต์  พันฤทธิ์ 

O๓๘  การเสริมสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กร  

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ เจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าท่ี อย่าง
ชัดเจน ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม 
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) 

นายวิรัช  จันทร์เพ็ง 
นางกาญจนากร ภักดีปัญญา 
นายสิทธิบดินทร์ บุญสัน 
น.ส.วิลาสินี มุลตรี 
นายวสันต์  พันฤทธิ์ 

O๓๙  แผนปฏิบัติการ
ป้ อ ง กั น ก า ร 
ทุจริตประจ าปี 

o แสดงแผนปฏิบั ติการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่ อ
ป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย
ประกอบด้วย  
โครงการ/กิจกรรม  
งบประมาณ  
ช่วงเวลาด าเนินการ  
o เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   
(ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) 

นางปราณี เวียงยศ 
น.ส.วิลาสินี มุลตรี 
น.ส.นุจรีย์  สุคนธวารีย์ 
น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 



ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูลพื้นฐำน 

O๔๐  รายงานการ
ก ากับติดตาม
การด าเนินการ
ป้องกันการ
ทุจริตรายภาค
เรียน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม  
และรายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6  เดือนแรก ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) 

น.ส.วิลาสินี มุลตรี 
น.ส.นุจรีย์  สุคนธวารีย์ 
น.ส.พรชนก  ตรีพรม 
นายธเนศร์    อุ่นสิม 

O๔๑  รายงานผลการ
ด า เนิ น ก า ร 
ป้ อ ง กั น ก า ร
ทุจริตประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต  
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ 
อย่างน้อยประกอบด้วย 
ผลการด าเนินการ โครงการหรือกิจกรรม  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ปัญหาอุปสรรค  
ข้อเสนอแนะ  
o ใช้รายงานผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสะเกษ สาดา  
นายวรวุฒิ  บุษราคัมภ์ 
น.ส.นัฏพร  วงบุรี 
นายธเนศร์    อุ่นสิม 

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูลพื้นฐำน 

O๔๒  มาตรการ
ส่งเสริม
คุณธรรม  
และความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความ โปร่ ง ใส  ใน การด า เนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 256๔  
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อย
ประกอบด้วย  
ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนท่ีจะต้อง
แก้ไขโดยเร่งด่วน  
ประ เด็น ท่ี จะ ต้อ งพั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น ท่ี มี ค วาม
สอดคล้องกับผลการประเมิน  
o มีมาตรการเพื่อขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่ง
ส อ ด ค ล้ อ งต าม ผลก าร วิ เค ร าะ ห์ ฯ  โด ย มี
รายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย 
การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  
การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่
การปฏิบัติและการรายงานผล 

นายวิรัช  จันทร์เพ็ง 
คณะครูและบุคลากรทุกคน 
 

O๔๓ การด าเนินการ
ตามมาตรการ
ส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่ อ
ส่งเสริม คุณ ธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพื่ อ
ส่งเสริม คุณ ธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม  
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 256๕ 

นายวิรัช  จันทร์เพ็ง 
คณะครูและบุคลากรทุกคน 
 

 



มีหน้ำท่ี จัดเตรียม จัดหา จัดท าเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นค าถามท่ี 
รับผิดชอบและจัดส่งเอกสารหลักฐานให้กับผู้รายงาน “การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๖๕ ให้เสร็จส้ินเรียบร้อยภายในวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้บัง
เกิดผลดีและประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและราชการสืบไป หากมีปัญหาขัดข้องประการใดให้แจ้งคณะกรรมการ
อ านวยการทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป พร้อมท้ังให้ลงลายมือช่ือรับทราบการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ตามเอกสารแนบท้าย
ค าส่ังนี้  

 
ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 ส่ัง ณ วันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

                                               
 

       (นายวิรัช  จันทร์เพ็ง) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 


