
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 

 
1. สาระสำคัญ 
 
 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นการประเมินท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะก่อให้เกิดการปรับปรุง 
พัฒนา ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือประเมิน
ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ผลปรากฏ ดังนี้ 
   1) ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับจังหวัด จากการประเมินท้ังส้ิน 66 โรงเรียน ได้คะแนน
เฉล่ียร้อยละ 97.12 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ AA   
   2) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 97.12 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ 
AA  โดย ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน และตัวชี้วัดท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต และตัวชี้วัดท่ีไม่ผ่านการประเมิน คือ ตัวชี้วัด 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 
75 คะแนน  
   3) ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก ท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2563 – 2564) สรุปได้ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2563 82.82   
2564 97.12 เพิ่มขึ้น +14.3 

 
   4) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นราย

ตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เรียงตามลำดับคะแนนได้ ดังนี้ 

 
 



ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าท่ี 99.22 AA ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 92.25 AA ผ่าน 
3 การใช้อำนาจ 96.61 AA ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 94.15 AA ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 94.69 AA ผ่าน 
6 คุณภาพการดำเนินงาน 90.32 AA ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร 84.55 B ไม่ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 85.19 A ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 100 AA ผ่าน 
10 การป้องกันการทุจริต 87.50 A ผ่าน 

2. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

 2.1 การวิเคราะห์ผลการประเมินจากการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
 

   ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนการประเมิน 99.22 อยู่ในระดับ AA บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก   
   ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนการประเมิน 92.25 อยู่ในระดับ A บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก     
  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนการประเมนิ 96.61 อยู่ในระดับ AA บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
   ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนการประเมิน 94.15 อยูใ่นระดับ A บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนการประเมิน 94.69 อยู่ในระดับ A บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
  
 2.2 การวิเคราะห์ผลการประเมินจากการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
 
  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนการประเมิน 90.32 อยู่ในระดับ A บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนการประเมิน 84.55 อยู่ในระดับ B ต้องการพัฒนาให้ได้
คะแนนมากกว่า 85.00 มีข้อคำถาม 6 ข้อ คือ 



    E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อมีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
      - เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
      - มีช่องทางหลากหลาย 
     E7 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด 
     E8 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การ
ให้บริการ หรือไม่ 
     E9 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการช้ีแจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 
     E10 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของบุคลากรในหน่วยงาน
หรือไม ่
   ผลการวิเคราะห์ 
     - การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนของโรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก มีจำนวนน้อย 
    - โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ช้ีแจงและตอบคำถามเม่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีข้อกังวล
สงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้ชัดเจน แต่บางครั้งขาดความรวดเร็ว   
 
   ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน     
      - 
    จุดควรพัฒนา 
     โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ควรประชุมสร้างความเข้าใจและพัฒนาช่องทางการช้ีแจงและ
ตอบคำถามท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว หลากหลายช่องทาง เมื่อผู้รับบริการมีข้อกังวลสงสัย สามารถให้คำตอบผู้มาใช้
บริการหรือผู้สอบถามได้ตลอดเวลามีความชัดเจน และรวดเร็ว       
 แนวทางการนำผลการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติของหน่วยงาน 
    - โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้สร้างช่องทางการสอบถามข้อมูลของผู้ใช้บริการให้สามารถ
ค้นหาได้ง่าย รวดเร็ว หลากหลายช่องทาง หน้าเว็บไซต์หลัก Facebook Line กล่องสอบถาม/ความคิดเห็น ช่องทาง
แจ้งเรื่องร้องเรียน เบอร์โทรศัพท์ภายในท่ีสามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ีได้ตลอดเวลา   
     - โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้มีการรวบรวมข้อมูลประเด็นท่ีผู้ใช้บริการสอบถามมากท่ีสุด 
นำเสนอและเผยแพร่บนเว็บไซต์เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศสำหรับผู้ท่ีสนใจหรือผู้ใช้บริการรายอื่นท่ีต้องการสอบถาม
ในประเด็นเดียวกัน 
   มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
             1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้จัดทำคำส่ังโรงเรียน
ละหานทรายรัชดาภิเษก ท่ี 212/2565 เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ



ดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัดท่ี 7 เป็นรอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนและทีมงาน จำนวนท้ังส้ิน 5 คน ทำหน้าท่ีติดตามการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) และแต่งต้ัง  
      1)  นายอภิชา วงศ์เมธชนัน  
     2)  นางศิราณี แสงแดง 
      3)  นายนคร สะเทินรัมย์  
      4)  นางสาวกรวรรณ  ชินนาค 
     5)  นางสาวจารีฎา สุทธิ 
    จัดทำ Q&A ซึ่งเป็นช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงาน
สามารถส่ือสารให้คำตอบกับสอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการส่ือสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความ
ถาม-ตอบ และเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ท่ีอยู่
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)  แผนท่ีต้ังหน่วยงาน เพื่อเป็น
อีกช่องทางในการติดต่อส่ือสาร/สอบถาม ท้ังนี้เพื่อประสิทธิภาพการบริหาร อันจะส่งผลต่อความพึงพอใจและผลการ
ประเมินของหน่วยงาน 
     2) ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  
      - จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน มีปฏิทินการดำเนินงาน และคู่มือการดำเนินงาน
อย่างชัดเจน กำหนดเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการตอบคำถามอย่างชัดเจน และสามารถตอบได้อย่างรวดเร็ว 
      -ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินการประเมิน
และรายละเอียดตัวชี้วัดท่ี 7 ท้ัง 6 ประเด็น  
      -ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดท่ี 7 ดำเนินการจัดทำช่องทาง Q&A และช่องการการติดต่อ/สอบถามอื่นๆ 
หลากหลายช่องทาง หรือจัดทำรายงานข้อมูลท่ีเป็นประเด็นสนใจหรือประเด็นซักถาม ให้เป็นความรู้ท่ีสามารถสืบค้นได้
จากช่องทาง Q&A  โดยบางประเด็นอาจไม่จำเป็นต้องรอเจ้าหน้าท่ีมาตอบข้อซักถาม แต่สามารถศึกษาจากสารสนเทศท่ี
ได้รวบรวมและเผยแพร่ไว ้
      3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล  
      - แต่งต้ังคณะกรรมการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานดำเนินการติดตามเป็นรายเดือน/ไตรมาศ 
      - รายงานผลการกำกับ ติดตาม ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบตามปฏิทินท่ี
กำหนดไว้ 
    ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนการประเมิน  85.19 อยู่ในระดับ A 
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
   
  2.3 การวิเคราะห์ผลการประเมินจากการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT)  
 



    ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนการประเมิน 100 อยู่ในระดับ AA บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1 - O9)  ผ่านการประเมิน คะแนน 100 คะแนน 
    ตัวชี ้วัดย่อยที ่ 9.2 การบริหารงาน (O10 - O17) ผ่านการประเมิน คะแนน 100 คะแนน  
     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (O18 – O24) ผ่านการประเมิน คะแนน 100 
คะแนน 
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25 – O28) ผ่านการประเมิน 
คะแนน 100 คะแนน  
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (O29 - O33) ผ่านการประเมิน คะแนน 100 
คะแนน  
        ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนการประเมิน 87.50 อยู่ในระดับ A บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
 
  1. โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
    สรุปได้ว่า ตัวชี้วัดท่ี 7 เป็นหัวข้อท่ีต้องได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้นต่อไป ซึ่งจะส่งผลต่อภาพรวมของการ
ทำงานในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ 2565 
 
 ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยภาพรวมได้คะแนน 97.12 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน 
ระดับ AA  โดย ตัวช้ีวัดท่ี 9  การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดท่ีไม่ผ่านการประเมิน คือ 
ตัวชี้วัด 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร  ได้คะแนน 84.55 คะแนน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก จึงได้จัดทำข้อเสนอแนะมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้ 

 1. การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้โรงเรียนกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางแนวทางใน
การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมของหน่วยงานให้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนว
ทางการป้องกันผู้ท่ีมีหน้าท่ีดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ดำเนินโครงการต่างๆ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญา หรือการบริหารเงินโครงการต่างๆ ตลอดจนกลไกในการกำกับ ติดตาม กระบวนการดำเนินงาน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงาน รวมถงึการกำหนดกลไกท่ีจะต้องมีลักษณะของการขับเคล่ือน
กระบวนการทำงานตามรูปแบบ PDCA ท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การ
ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตรวจสอบ
ได้ มีความคุ้มค่า และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงควรผลักดันให้มีการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่าง
เป็นรูปธรรมตามกรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสมในแต่ละปีงบประมาณ 



 2. การวิเคราะห์ความเส่ียงและการจัดการความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน จะต้อง
ดำเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการวิเคราะห์เชิงลึกในแต่ละประเด็นของแต่ละภารกิจให้
ชัดเจน เช่น ภารกิจในการให้บริการในการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้อำนาจหน้าท่ีและตำแหน่ง เพราะผลการวิเคราะห์ดังกล่าวอาจจำ
ไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาพรวมต่อไป 
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คำส่ังโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 

ท่ี 212 / 2565 
เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  

 ประจำปีงบประมาณ  2565 
 

 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  
ประจำปีงบประมาณ  2565 นั้น  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โรงเรียนจึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินงานดังต่อไปนี ้
1.  คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 

1.1 นายประภาส  สนิทรัมย์  ผู้อำนวยการโรงเรียน        ประธาน 
1.2 นางสาวทักษิณา จัตุกูล  รองผู้อำนวยการโรงเรียน            รองประธาน 
1.3 นายยุทธนา เจริญดี  รองผู้อำนวยการโรงเรียน            กรรมการ 
1.4 นายจันทร์เทพ  สุขกระโทก รองผู้อำนวยการโรงเรียน               กรรมการ 
1.5 นายอภิชา  วงศ์เมธชนัน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน               กรรมการและเลขานุการ 
1.6 นายนคร  สะเทินรัมย์  ครู คศ. 2      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่  ใหค้ำปรึกษา  แนะนำ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์  ประจำปีงบประมาณ  2565  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
2.  คณะกรรมการผู้ประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประกอบด้วย 
    2.1  ฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล  

1 นายประภาส สนิทรัมย์                                           ผู้อำนวยการโรงเรียน 

2 นายอภิชา  วงศ์เมธชนัน                                         รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

3 นางสาวทักษิณา  จัตุกูล                                          รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

4 นายจันทร์เทพ สุขกระโทก                                       รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

 



 2.2 ฝ่ายดำเนินการ ประกอบด้วย   
 2.2.1. ครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ท่ี ชื่อ - นามสกุล 

1 นางเบญจรัตน์    ใจภพ 

2 นางสาวบุญเรือง   อัมพาพัฒนะนันท์ 

3 นางรัชนี    วรศิริ 

4 นายยุทธการ  เหมกูล 

5 นางสาวนิติกาญจน์  สิริพนมศักดิ์ 

6 นายก้องเกียรติชัย ทบวงศรี 

7 นางสาวสุรีรัตน์  อานประโคน 

8 นางณัฐญาดา    ภู่ระย้า 

9 นางสาวสุนีวัลย์  ไชยรัตน์ 

10 นางมัทรี ศรีวงยาง 

11 นายอานุภาพ   สกิจขวา 

 
 2.2.2. ครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล 
1 นางรัมภา       สุดาจันทร์ 
2 นายพิสิทธิ์    น้อยพลี 
3 นางพนาวนั    แดงชาติ 
4 นายบัญชา    พรหมโสฬส 
5 นางศุภาพิชญ์ วิงประโคน 
6 นางหัทยา     มีพวงผล 
7 นางสาวสิตาพัชญ์  ไชยอำพรวัชร์ 
8 นายจำรูญ สมจิต 
9 นางสาวสราลี   พูลลาภ 
10 นางสาวพรเพ็ญ มาศวรรณา 
11 นางสาวจุฑาทิพย์ เลิศล้ำ 
12 นางสาวกนกวรรณ เรืองชาญ 

 
 



 2.2.3. ครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ท่ี ชื่อ - นามสกุล 
1 นางปณรรญธร     รัชนะปกิจ 
2 นางรัสรินทร์        แพร่งสุวรรณ์ 
3 นางอรทัย           โรจน์สุกิจ 
4 นางสาววิลาวัลย์    โรจน์สุกิจ 
5 นายเอกชัย         เมฆมนต์ 
6 นางสาวศศิธร      สังฆะวรรณา 
7 นางเพ็ญแข         ไชยเทพ  
8 นายทวีศักดิ์         ทวันเวทย์ 
9 นางสาวจังคนิภา   สีคำ 

 
2.2.4. ครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล 
1 นางสาวกฤษณา       ไสยาศรี 
2 นายไพฑูรย์            โจมพรม 
3 นางธีราพร             เสมียนรัมย์ 
4 นางอารีทิพย์          บุญศักดาพร 
5 นางสาวนิตยา         สาละ 
6 นางสาวกาญจนา     จ่าแสนช่ืน 
7 นางนันทยา           ศรีกุลนาวา 
8 นางสาวกนกพร       เทพธี 
9 นางทัศพร             สลุบพล 
10 นายอิสระ             ชุมศรี 
11 นางวงจันทร์          เพ็ชรรัตน์ 
12 นายทวีศักดิ์           แพงเจริญ 

 
2.2.5. ครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล 
1 นายเชาวิวัฒน์        มหาโยชน์ธนิศร 
2 นางสาวสุกัญญา      หารโกทา 
3 นางสาวศศิปารย์ณิชา  ปุมสันเทียะ 
4 นางปิยะนุช           ยิ้มรัมย์ 



5 นางสาวบวรลักษณ์  กะการดี 
6 นางสาววนิดา         มณีศรี 
7 นางศิราณี             แสงแดง 
8 นางสาวจารีฎา       สุทธิ 

 
2.2.6. ครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ท่ี ชื่อ - นามสกุล 
1 นายสุเทพ    สหวัฒนชาติ 
2 นายคมกฤษณ์    เจียมทิพย์ 
3 นางจุฬารัตน์   สงสุกแก 
4 นายกุศล        จันทร์วัน 
5 นางสาวจันทร์เพ็ญ  ชาภักดี 
6 นางสาวพัชรี     โคแสงรักษา 
7 นางนิภาภรณ์     แย้มศรี 

 
2.2.7. ครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล 
1 นายมานพ   ทองคำ 
2 นายอำนาจ  ตอบกุลกิติกร 
3 นายศักดิ์ศรี  ดวงมาเกิด 
4 นางสาวชลนาฎ  โชคสุขเพิ่มทวี 
5 นางสาวรัชวิน   โปร่งสูงเนิน 
6 นางสาวลภัสรดา  สมานสารกิจ 
7 นายสุพจน์   วิชัด 

 
2.2.8. ครูและบุคลากรกลุ่มงานพาณิชยกรรมและคอมพิวเตอร์ 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล 
1 นายสุรเชษฐ์  เสมียนรัมย์ 
2 นางจิรกาล  สุภศร 
3 นางสาววิรัตน์   สวายพล 
4 นายนคร  สะเทินรัมย์ 
5 นายอธิภัทร  ยอดนางรอง 
6 นายวีระพงษ์  ปะวะระ 



7 นายอุดมศักดิ์   สำรวจวงค์ 
8 นางสาวกรวรรณ ชินนาค 
9 นางสาวจันจิรา ดุมแก้ว 

 
2.2.9. ครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

ท่ี ชื่อ - นามสกุล 
1 นายอำนาจ     ศิลปักษา 
2 นายสุรพล       วรศิริ 
3 นางสาวโกสุม   ประสงค์ทรัพย์ 
4 นายป้องยศ  สุนทรารักษ์ 
5 นายวีระชัย    ภักดีแก้ว 
6 นายอิทธิฤทธิ์  ศรีดาพล 
7 นายธีรพงษ์   ธงศร ี

 
มีหน้าที่  ทำแบบประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในสถานศึกษาต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นภายใน

สถานศึกษาของตนเอง  (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT)  ในระบบ ITA  Online 2022 
ในช่วงวันท่ี  1 – 15  สิงหาคม  2565 

3.  คณะกรรมการประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประกอบด้วย 
 3.1. นายอภิชา  วงศ์เมธชนัน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธาน 
 3.2. นายธงชัย     ดียิ่ง     ครู คศ.3    กรรมการ 
 3.3 นายนคร   สะเทินรัมย์  ครู คศ.2    กรรมการ 
 3.4. นายสุเทพ   สหวัฒนชาติ    ครู คศ.3    กรรมการ 
 3.5. นายไพฑูรย ์  โจมพรม    ครู คศ.3    กรรมการ 
 3.6. นายวีระพงษ ์  ปะวะระ    ครู คศ.1    กรรมการ 
 3.7. นางสาวจารีฎา  สุทธิ    ครู คศ.1    กรรมการ 
 3.8. นางศิราณี  แสงแดง   ครู คศ.2      กรรมการและเลขานุการ 
 3.9. นางสาวกรวรรณ  ชินนาค    ครู คศ.2  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  ประสาน รวบรวมข้อมูลของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาต่อ
คุณภาพการดำเนินงาน  ได้แก่  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ผู้นำชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คู่ค้า  
คู่สัญญา  ผู้รับจ้าง  ผู้ปกครองนักเรียน  และประสานให้ทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในระบบ ITA  
Online 2022  ในช่วงวันท่ี  16 – 31  สิงหาคม  2565 



4.  คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสารการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  ประกอบด้วย 
OIT ข้อคำถาม ผู้รับผิดชอบ 
O1 โครงสร้าง 

➢ แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของหน่วยงาน 

➢ ประกอบด้วยตำแหน่งท่ีสำคัญ และการแบ่งส่วน
งานภายในสอดคล้องกับภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านบริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหาร
บุคคล ด้านการบริหารท่ัวไปและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1. นางสาวกฤษณา  ไสยาศรี      ประธาน 
2. นายทวีศักดิ์  ทวันเวทย์         รองประธาน 
3. นางสาวกนกพร  เทพธี         กรรมการ 
4. นางสาวอนุสรา  ดวงมาเกิด    กรรมการ 
5. นายนคร  สะเทินรัมย์           กรรมการและเลขานุการ               
 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
➢ แสดงข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษา 
➢ แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ช่ือ – 

นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์ และท่ี
อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e – mail) 

1.  นายนคร  สะเทินรัมย์             ประธาน 
2.  นายสุธรรม  จีนแส                รองประธาน 
3.  นายอธิภัทร  ยอดนางรอง        กรรมการ 
4.  นางสาวกรวรรณ ชินนาค         กรรมการ 
5.  นายวีระพงษ์  ปะวะระ           กรรมการและเลขานุการ 
 

O3 อำนาจหน้าที่  
➢ แสดงข้อมูลหน้าท่ีและอำนาจของหน่วยงาน

ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

1. นางมัทรี ศรีวงยาง                  ประธาน 
2. นางสาวพัชรี โคแสงรักษา         รองประธาน 
3. นางสาวสราลี  พูลลาภ             กรรมการ 
4. นางสาวลภัสรดา  สมานสารกิจ   กรรมการและเลขานุการ                                    

O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
➢ แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมี

ระยะมากกว่า 1 ปี 
➢ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย

ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง 
เป้าหมายและตัวชี้วัด  

➢ เป็นแผน ฯ ท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1. นางศิราณี  แสงแดง               ประธาน                                 
2. นางสาววนิดา  มณีศรี             รองประธาน   
3. นางไมตรี  กุยลอยทาม            กรรมการ   
4. นายสายวสันต์  วิเศษสัตย์        กรรมการ      
5. นายอุดมศักดิ์  สำรวจวงค์        กรรมการ        
6. นางสาวจารีฎา สุทธิ               กรรมการและเลขานุการ                                     
  

O5 ข้อมูลการติดต่อ 
➢ ท่ีอยู่หน่วยงาน 
➢ หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ 
➢ หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี) 

1. นายนคร  สะเทินรัมย์              ประธาน 
2. นายวีระพันธ์  เสาเคหา            รองประธาน  
3. นางสาวกรวรรณ ชินนาค          กรรมการ 
3. นายอุดมศักดิ์  สำรวจวงค์         กรรมการและเลขานุการ                                     
  



OIT ข้อคำถาม ผู้รับผิดชอบ 

➢ ท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e – mail) ท่ี
สามารถติดต่อได้ 

➢ แผนท่ีต้ังหน่วยงาน 
O6 กฎหมายที่เก่ียวช้อง 

➢ แสดงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือ
การปฏิบัติของหน่วยงาน ท่ีเป็นปัจจุบัน อย่าง
น้อยประกอบด้วย 
o รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 
o พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี

แก้ไขเพิ่มเติม 
o พรบ.ระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
o พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
o พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ.2546 
o พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
o พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  

1. นางรัมภา  สุดาจันทร์              ประธาน 
2. นายพิสิทธิ์  น้อยพลี                รองประธาน 
3. นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์             กรรมการ 
4. นางสาวกนกพร  เทพธี             กรรมการ 
5. นางสาวชลิดา  ภูมิกระจ่าง        กรรมการและเลขานุการ                                     
  

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
➢ แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ดำเนินงานตามอำนาจหน้าท่ีหรือภารกิจของ
หน่วยงาน 

➢ เป็นข้อมูลข่าวสารท่ีเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

1.  นายอธิภัทร  ยอดนางรอง         ประธาน 
2.  นายนคร  สะเทินรัมย์              รองประธาน 
3. นางอารีทิพย์ บุญศักด์ิดาพร        กรรมการ 
4. นางสาวสุกัญญา  หารโกทา      กรรมการ 
5. นายอิสระ  ชุมศรี                  กรรมการ 
6.  นายสุธรรม  จีนแส               กรรมการ 
7. นางสาวกาญจนา  ธรรมมีภักดิ์  กรรมการ 
8.  นายวีระพงษ์  ปะวะระ          กรรมการและเลขานุการ 

O8 Q&A  
แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ี
บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และ
หน่วยงานสามารถส่ือสาร ให้คำตอบ ผู้สอบถามได้ 
โดยมีลักษณะเป็นการส่ือสารได้สองทาง ทางหน้า

1.  นายทวีศักดิ์  ทวันเวทย์          ประธาน 
2.  นายนคร  สะเทินรัมย์            รองประธาน 
3.  นายสายวสันต์  วิเศษสัตย์       กรรมการ 
4.  นางสาวจันจิรา  ดุมแก้ว         กรรมการและเลขานุการ 
  



OIT ข้อคำถาม ผู้รับผิดชอบ 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A ) ยกตัวอย่างเช่น Web 
board , กล่องข้อความ ถาม - ตอบ, Messenger 
Live Chat , Chatbot เป็นต้น 

 
 
 

O9 Social Network 
➢ แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ี

สามารถเช่ือมโยงไปยังเครือข่ายออนไลน์ของ
หน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น 
Facebook,Twitter,Instagram เป็นต้น 

1. นายสุรเชษฐ์  เสมียนรัมย์          ประธาน  
2. นายนคร  สะเทินรัมย์              รองประธาน 
3. นายอุดมศักดิ์  สำรวจวงค์         กรรมการ 
4. นายสายวสันต์  วิเศษสัตย์         กรรมการ 
5. นางสาวกรวรรณ ชินนาค          กรรมการ 
6. นางสาวจันจิรา  ดุมแก้ว           กรรมการและเลขานุการ 
   

O10 แผนดำเนินงานประจำป ี
➢ แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมี

ระยะ 1 ปีงบประมาณ 
➢ มีข้อมูลรายละเอียดของแผน ฯ อย่างน้อย

ประกอบด้วยโครงการหรือกิจกรรม งบประมาณ
ท่ีใช้ และระยะเวลาในการดำเนินการ 

➢ เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

1. นางศิราณี  แสงแดง               ประธาน                                 
2. นางสาววนิดา  มณีศรี             รองประธาน   
3. นางไมตรี  กุยลอยทาม            กรรมการ   
4. นายสายวสันต์  วิเศษสัตย์        กรรมการ      
5. นายอุดมศักดิ์  สำรวจวงค์        กรรมการ        
6. นางสาวจารีฎา สุทธิ               กรรมการและเลขานุการ                                     
 

O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี
รอบ 6 เดือน 
➢ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน

ดำเนินงานประจำปีในข้อ O10  
➢ มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่าง

น้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการดำเนินการ
แต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียด
งบประมาณท่ีใช้ดำเนินงาน 

➢ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือราย
ไตรมาสหรือราย 6 เดือน ท่ีมีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

1. นางศิราณี  แสงแดง               ประธาน                                 
2. นางสาววนิดา  มณีศรี             รองประธาน   
3. นางไมตรี  กุยลอยทาม            กรรมการ   
4. นายสายวสันต์  วิเศษสัตย์        กรรมการ      
5. นายอุดมศักดิ์  สำรวจวงค์        กรรมการ        
6. นางสาวจารีฎา สุทธิ               กรรมการและเลขานุการ                                     

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 1. นางศิราณี  แสงแดง               ประธาน                                 
2. นางสาววนิดา  มณีศรี            รองประธาน   



OIT ข้อคำถาม ผู้รับผิดชอบ 

➢ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปี 

➢ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่าง
น้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการ
หรือกิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

➢ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

3. นางไมตรี  กุยลอยทาม           กรรมการ   
4. นายสายวสันต์  วิเศษสัตย์       กรรมการ      
5. นายอุดมศักดิ์  สำรวจวงค์       กรรมการ        
6. นางสาวจารีฎา สุทธิ              กรรมการและเลขานุการ                                     

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
➢ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ีบุคลากร

ในหน่วยงานใช้ยึดปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

➢ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย คู่มือการปฏิบัติภารกิจงาน 4 ด้าน 
สำหรับบุคลากรในหน่วยงาน และกำหนดวิธีการ
ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร 

1. นายอภิชา   วงศ์เมธชนัน           ประธาน 
2. นายจันทร์เทพ สุขกระโทก         รองประธาน 
3. นางสาวทักษิณา จัตุกูล             กรรมการ 
4. นายยุทธนา  เจริญดี                กรรมการ 
5. นางรัมภา  สุดาจันทร์               กรรมการ 
6. นางจิรกาล  สุภศร                   กรรการ 
7. นายพิสิทธิ์  น้อยพลี                 กรรมการ 
8. นายทวีศักดิ์  ทวันเวทย์             กรรมการ 
9. นางสาวกนกพร  เทพธี             กรรมการและเลขานุการ                                    

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
➢ แสดงคู่มือการให้บริการหรือคู่มือแนวทางการ

ปฏิบัติท่ีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน 
ใช้เป็นข้อมูลในการข้อรับบริการหรือติดต่อกับ
หน่วยงาน 

➢ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติอย่างน้อย
ประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ข้ันตอนการ
ให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบ
การให้บริการ 

➢ หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ 

1. นายอภิชา   วงศ์เมธชนัน          ประธาน 
2. นายจันทร์เทพ สุขกระโทก         รองประธาน 
3. นางสาวทักษิณา จัตุกูล             กรรมการ 
4. นายยุทธนา  เจริญดี                กรรมการ 
5. นางรัมภา  สุดาจันทร์               กรรมการ 
6. นางจิรกาล  สุภศร                   กรรการ 
7. นายพิสิทธิ์  น้อยพลี                 กรรมการ 
8. นายทวีศักดิ์  ทวันเวทย์             กรรมการ 
9. นางสาวกนกพร  เทพธี             กรรมการและเลขานุการ 
 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
➢ แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน 
➢ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือราย

ไตรมาสหรือราย 6 เดือน ท่ีมีข้อมูลครอบคลุมใน

1. นายอภิชา   วงศ์เมธชนัน           ประธาน 
2. นายจันทร์เทพ สุขกระโทก         รองประธาน 
3. นางสาวทักษิณา จัตุกูล             กรรมการ 
4. นายยุทธนา  เจริญดี                กรรมการ 
5. นางรัมภา  สุดาจันทร์               กรรมการ 



OIT ข้อคำถาม ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

6. นางจิรกาล  สุภศร                   กรรการ 
7. นายพิสิทธิ์  น้อยพลี                 กรรมการ 
8. นางสาวกฤษณา ไสยาศรี           กรรมการ 
9. นายทวีศักดิ์  ทวันเวทย์             กรรมการ 
10. นางอารีทพย์ บุญศักดาพร       กรรมการและเลขานุการ 
 

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
➢ แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ

หน่วยงาน 
➢ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

1. นายอภิชา   วงศ์เมธชนัน           ประธาน 
2. นายจันทร์เทพ สุขกระโทก         รองประธาน 
3. นางสาวทักษิณา จัตุกูล             กรรมการ 
4. นายยุทธนา  เจริญดี                กรรมการ 
5. นางรัมภา  สุดาจันทร์               กรรมการ 
6. นางจิรกาล  สุภศร                   กรรการ 
7. นายพิสิทธิ์  น้อยพลี                 กรรมการ 
8. นางสาวกฤษณา ไสยาศรี           กรรมการ 
9. นายทวีศักดิ์  ทวันเวทย์             กรรมการ 
10. นางอารีทิพย์ บุญศักดาพร        กรรมการและ
เลขานุการ 

O17 E-Service 
➢ แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรม

ภาครัฐสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ขอรับบริการไม่
จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน 

➢ สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้น
ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

1. นายสุรเชษฐ์  เสมียนรัมย์          ประธาน  
2. นายนคร  สะเทินรัมย์              รองประธาน 
3. นายอุดมศักดิ์  สำรวจวงค์         กรรมการ 
4. นายสายวสันต์  วิเศษสัตย์         กรรมการ 
5 นางสาวกรวรรณ ชินนาค           กรรมการ 
6. นางสาวจันจิรา  ดุมแก้ว           กรรมการและเลขานุการ 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
➢ แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานท่ี

มีระยะ 1 ปีงบประมาณ 
➢ มีข้อมูลรายละเอียดของแผน ฯ อย่างน้อย

ประกอบด้วยงบประมาณตามแหล่งท่ีได้รับการ
จัดสรรและงบประมาณตามประเภทรายการใช้
จ่าย 

1. นางศิราณี  แสงแดง                ประธาน                                 
2. นางสาววนิดา  มณีศรี              รองประธาน   
3. นางไมตรี  กุยลอยทาม             กรรมการ   
4. นายสายวสันต์  วิเศษสัตย์         กรรมการ      
5. นายอุดมศักดิ์  สำรวจวงค์         กรรมการ        
6. นางสาวจารีฎา สุทธิ                กรรมการและเลขานุการ                                     
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➢ เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี รอบ 6 เดือน 
➢ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ในข้อ O18 
➢ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย

ประกอบด้วยความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ 

➢ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือราย
ไตรมาสหรือราย 6 เดือน ท่ีมีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

1. นางศิราณี  แสงแดง                ประธาน                                 
2. นางสาววนิดา  มณีศรี              รองประธาน   
3. นางไมตรี  กุยลอยทาม             กรรมการ   
4. นายสายวสันต์  วิเศษสัตย์         กรรมการ      
5. นายอุดมศักดิ์  สำรวจวงค์         กรรมการ        
6. นางสาวจารีฎา สุทธิ                กรรมการและเลขานุการ                                     

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
➢ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี 
➢ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่าย

งบประมาณอย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ 

➢ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1. นางศิราณี  แสงแดง                ประธาน                                 
2. นางสาววนิดา  มณีศรี             รองประธาน   
3. นางไมตรี  กุยลอยทาม             กรรมการ   
4. นายสายวสันต์  วิเศษสัตย์         กรรมการ      
5. นายอุดมศักดิ์  สำรวจวงค์         กรรมการ        
6. นางสาวจารีฎา สุทธิ                กรรมการและเลขานุการ                                     

O21 แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
➢ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา

พัสดุตามท่ีหน่วยงาน จะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

➢ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

หมายเหตุ กรณีไม่มีการจัดจ้างท่ีมีวงเงินเกิน 5 แสน
บาท หรือการจัดจ้างท่ีกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้อง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบาย

1. นายอภิชา  วงศ์เมธชนัน            ประธาน 
2. นายเชาวิวัฒน์  มหาโยชน์ธนิศร   รองประธาน  
3. นายธงชัย   ดียิ่ง                     กรรมการ 
4. นางสาวไพวรรณ  ศักดิ์สุระ        กรรมการ 
5. นางวิไลพร  สุขประเสริฐ           กรรมการ 
6. นางสาวอนุสรา  ดวงมาเกิด       กรรมการและเลขานุการ 
7. นางศิราณี  แสงแดง         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                                     
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เพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อ
จัดจ้างในกรณีดังกล่าว 

O22 ประกาศต่างๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างหรือจัดหา
พัสดุ 
➢ แสดงประกาศตามท่ีหน่วยงานจะต้องดำเนินการ

ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ยกตัวอย่างเช่น 
ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

➢ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

1. นายอภิชา  วงศ์เมธชนัน           ประธาน 
2. นายเชาวิวัฒน์  มหาโยชน์ธนิศร  รองประธาน  
3. นายธงชัย   ดียิ่ง                    กรรมการ 
4. นางวิไลพร  สุขประเสริฐ          กรรมการ 
5. นางสาวปัทมา  เสกขา             กรรมการ 
6. นางสาวอนุสรา  ดวงมาเกิด       กรรมการและเลขานุการ                                     
 
 

O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน 
➢ แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน(ตาม

รูปแบบ สขร.1) 
➢ มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่าง

น้อยประกอบด้วย งานท่ีซื้อหรือจ้าง วงเงินท่ีซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้
เสนอราคา และราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป 
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

➢ จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน ท่ีมีข้อมูลครอบคลุม
ในระยเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

หมายเหตุ กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใด
ให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น 

1. นายอภิชา  วงศ์เมธชนัน           ประธาน 
2. นายเชาวิวัฒน์  มหาโยชน์ธนิศร  รองประธาน  
3. นายธงชัย   ดียิ่ง                    กรรมการ 
4. นางสาวไพวรรณ  ศักดิ์สุระ       กรรมการ 
5. นางไมตรี  กุยลอยทาม            กรรมการ 
6. นางวิไลพร  สุขประเสริฐ          กรรมการ 
7. นางสาวปัทมา  เสกขา             กรรมการ 
8. นางสาวอนุสรา  ดวงมาเกิด       กรรมการและเลขานุการ                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

O24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี 
➢ แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
➢ มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย 

งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

1. นายอภิชา  วงศ์เมธชนัน           ประธาน 
2. นายเชาวิวัฒน์  มหาโยชน์ธนิศร รองประธาน  
3. นายธงชัย   ดียิ่ง                   กรรมการ 
4. นางจิรกาล สุภศร                  กรรมการ 
5. นางสาววิรัตน์  สวายพล          กรรมการ 
6. นางวิไลพร  สุขประเสริฐ         กรรมการ 
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➢ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 7. นางสาวอนุสรา  ดวงมาเกิด      กรรมการและเลขานุการ                                     

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
➢ เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลท่ียังใช้บังคับในหน่วยงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

➢ แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรท่ีกำหนดในนามของ
หน่วยงาน 

1. นางรัมภา   สุดาจันทร์   ประธาน 
2. นางพนาวัน  แดงชาติ            รองประธาน  
3. นางสาวสุภาพร  พวงประโคน   กรรมการ 
4. นางปิยะนุช  ยิ้มรัมย์              กรรมการ 
5. นางสาวมาริสา  ปาหลา           กรรมการ 
6. นายสายวสันต์  วิเศษสัตย์        กรรมการ 
7. นางสาวจันจิรา  ดุมแก้ว          กรรมการ 
8. นางสาวสราลี  พูลลาภ            กรรมการและเลขานุการ 
 
 
                                     

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
➢ แสดงการดำเนินการท่ีมีความสอดรับตาม

นโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ในข้อ O25  

➢ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.  นางรัมภา   สุดาจันทร์   ประธาน 
2.  นางพนาวัน  แดงชาติ           รองประธาน  
3.  นางสาวสุภาพร  พวงประโคน  กรรมการ 
4.  นางสาวสราลี  พูลลาภ          กรรมการ 
5. นางสาวมาริสา  ปาหลา          กรรมการ 
6. นายสายวสันต์  วิเศษสัตย์       กรรมการ 
7. นางสาวจันจิรา  ดุมแก้ว          กรรมการ 
8. นางปิยะนุช  ยิ้มรัมย์              กรรมการ 
9. นางสาวสราลี พูลลาภ            กรรมการและเลขานุการ                                     

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
➢ แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลท่ียังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 อย่างน้อยประกอบด้วย 
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลกร 
o การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
o การพัฒนาบุคลากร 
o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 

1. นางรัมภา   สุดาจันทร์   ประธาน 
2. นางพนาวัน  แดงชาติ            รองประธาน  
3. นางสาวสุภาพร  พวงประโคน  กรรมการ 
4. นางสาวมาริสา  ปาหลา           กรรมการ 
5. นายสายวสันต์  วิเศษสัตย์        กรรมการ 
6. นางสาวจันจิรา  ดุมแก้ว          กรรมการ 
7. นางปิยะนุช  ยิ้มรัมย์              กรรมการ 
8. นางสาวสราลี  พูลลาภ            กรรมการและเลขานุการ                                     
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หมายเหตุ กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กร
กลางบริหารงานบุคคลหน่วยงานสามารถนำ
หลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี 
➢ แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
➢ มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่าง

น้อยประกอบด้วยผลการดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ผลการวิเคราะห์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

➢ เป็นรายงานผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2564 

1. นางรัมภา   สุดาจันทร์   ประธาน 
2. นางพนาวัน  แดงชาติ            รองประธาน  
3. นางสาวสุภาพร  พวงประโคน  กรรมการ 
4. นางสาวมาริสา  ปาหลา           กรรมการ 
5. นายสายวสันต์  วิเศษสัตย์        กรรมการ 
6. นางสาวจันจิรา  ดุมแก้ว          กรรมการ 
7. นางปิยะนุช  ยิ้มรัมย์              กรรมการ 
8. นางสาวสราลี  พูลลาภ            กรรมการและเลขานุการ                                    

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
พฤติกรรมมิชอบ 
➢ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่อง

ร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของบุคลากรในหน่วยงาน 

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่าง
น้อยประกอบด้วยรายละเอียดวิธีการท่ี
บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียด
ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียน ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ และระยะเวลา
ดำเนินการ  

1. นายทวีศักดิ์  ทวันเวทย์                ประธาน 
2. นางสาวพรเพ็ญ  มาศวรรณา         รองประธาน  
3.นางสาวกนกวรรณ    เรืองชาญ       กรรมการ 
4.นางสาวศศิปารย์ณิชา  ปุมสันเทียะ   กรรมการ 
5.นางสาวนิตยา   สาละ          กรรมการและเลขานุการ 
6.นางณัฐญาดา  ภู่ระย้า         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7.นางหัทยา มีพวงผล            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

O30 ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
➢ แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง

ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของบุคลากรในหน่วยงาน ผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางท่ัวไป เพื่อ
เป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและ
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. นายทวีศักดิ์  ทวันเวทย์             ประธาน 
2. นายวุฒิชัย   ปานสว่าง              รองประธาน 
3. นางสาวชญาดา  บุตรสืบสาย       กรรมการ 
4. นายธีรเมศร์  ธีระจรรยารัตน์       กรรมการ 
5. นางสาวศศิธร  สังฆะวรรณา   กรรมการและเลขานุการ 
6. นายนคร  สะเทินรัมย์        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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➢ สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปทางช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 
➢ แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน มีข้อมูล
ความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย
จำนวนเรื่องร้องเรียนท้ังหมด จำนวนเรื่องท่ี
ดำเนินการเสร็จแล้ว และจำนวนเรื่องท่ีอยู่
ระหว่างดำเนินการ 

➢ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือราย
ไตรมาสหรือราย 6 เดือน ท่ีมีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

หมายเหตุ กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มี
เรื่องร้องเรียน 

1. นายทวีศักดิ์  ทวันเวทย์               ประธาน 
2. นางสาวชลนาฎ  โชคสุขเพิ่มทวี     รองประธาน 
3. นายทักษิณ  หอมหวน               กรรมการ 
4. นางสาวพัชรี  โคแสงรักษา          กรรมการ 
5.  นายสายวสันต์  วิเศษสัตย์         กรรมการ 
6.  นายคมกฤษณ์  เจียมทิพย์    กรรมการและเลขานุการ 
7. นายนคร  สะเทินรัมย์         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
➢ แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดง

ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าท่ี
หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง
ออนไลน ์

o สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้น
ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

1.  นายนคร  สะเทินรัมย์              ประธาน 
2.  นายทวีศักดิ์  ทวันเวทย์            รองประธาน 
3.  นางสาวศศิธร  สังฆะวรรณา       กรรมการ 
4.  นางสาวลภัสรดา  สมานสารกิจ   กรรมการและ
เลขานุการ 
5.  นางสาวกนกวรรณ   เรืองชาญ  กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
  

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
➢ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการ

เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่าง
เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 

➢ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1. นางรัมภา  สุดาจันทร์               ประธาน 
2. นายพิสิทธิ์  น้อยพลี                 รองประธาน 
3. นางจิรกาล  สุภศร                   กรรมการ 
3. นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์              กรรมการ 
4. นางสาวกนกพร  เทพธี              กรรมการ  
5.  นางสาวกรวรรณ  ชินนาค        กรรมการและเลขานุการ  
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O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับ

ของขวัญ (No Gift Policy) 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
➢ แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติ

หน้าท่ีและบริหารหน่วยงานอย่างซื้อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมา ภิบาล 
(ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของ
หน่วยงาน) 

➢ จัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่    ภาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 
➢ แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีและบุคลากร

ทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift 
Policy) (ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
ของหน่วยงาน) 

➢ จัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่    ภาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 

➢ จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรม
องค์กร เช่นการจัดอบรมให้ความรู้ การจัดทำ
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

➢ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1. นางมัทรี    ศรีวงยาง                ประธาน   
2. นางสาวพัชรี    โคแสงรักษา        รองประธาน 
3. นางสาวลภัสรดา  สมานสารกิจ    กรรมการ 
4. นางสาวสราลี  พูลลาภ              กรรมการ 
5. นางสาวมาริสา  ปาหลา          กรรมการและเลขานุการ 
  
 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
➢ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมี

ส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
➢ การดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึง

ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม
หน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

➢ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. นางมัทรี    ศรีวงยาง                ประธาน   
2. นางสาวพัชรี    โคแสงรักษา        รองประธาน 
3. นางสาวลภัสรดา  สมานสารกิจ    กรรมการ 
4. นางสาวสราลี  พูลลาภ              กรรมการ 
5. นางสาวมาริสา  ปาหลา          กรรมการและเลขานุการ 
 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
➢ แสดงผลการประเมินความเส่ียงของการ

ดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจก่อให้เกิด

1. นายอภิชา  วงศ์เมธชนัน            ประธาน 
2. นายเชาวิวัฒน์  มหาโยชน์ธนิศร   รองประธาน  
3. นายธงชัย   ดียิ่ง                     กรรมการ 
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การทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 

➢ มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น 
เหตุการณ์ความเส่ียงและระดับของความเส่ียง 
มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร
จัดการความเส่ียง เป็นต้น 

o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4. นางจิรกาล สุภศร                    กรรมการ 
5. นางรัมภา  สุดาจันทร์               กรรมการ 
6. นางสาววิรัตน์  สวายพล            กรรมการ 
7. นางสาวสุกัญญา  หารโกทา        กรรมการ 
8. นางสาวชลิดา  ภูมิกระจ่าง         กรรมการ  
9. นางสาวอนุสรา ดวงมาเกิด        กรรมการและเลขานุการ                               
 

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
➢ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการ

จัดการความเส่ียงในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบหรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 

➢ เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการท่ีสอดคล้องกับ
มาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารความ
เส่ียงตามข้อ O36 

o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. นายอภิชา  วงศ์เมธชนัน            ประธาน 
2. นายเชาวิวัฒน์  มหาโยชน์ธนิศร   รองประธาน  
3. นายธงชัย   ดียิ่ง                     กรรมการ 
4. นางจิรกาล สุภศร                    กรรมการ 
5. นางรัมภา  สุดาจันทร์               กรรมการ 
6. นางสาววิรัตน์  สวายพล            กรรมการ 
7. นางสาวสุกัญญา  หารโกทา        กรรมการ 
8. นางสาวชลิดา  ภูมิกระจ่าง         กรรมการ  
9. นางสาวอนุสรา ดวงมาเกิด        กรรมการและเลขานุการ                               
 
 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม 
➢ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการ

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสำนึกท่ีดี รับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างชัดเจนไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรม  

➢ เป็นการดำเนินการท่ีหน่วยงานเป็นผุ้ดำเนินการ
เอง 

➢ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

1. นางสาวกฤษณา  ไสยาศรี         ประธาน 
2. นายทวีศักดิ์  ทวันเวทย์            รองประธาน 
3. นางสาวกนกพร  เทพธี             กรรมการ 
4. นางสาวอนุสรา  ดวงมาเกิด        กรรมการ 
5. นายนคร  สะเทินรัมย์              กรรมการและเลขานุการ               
 



OIT ข้อคำถาม ผู้รับผิดชอบ 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

➢ แสดงแผนการปฏิบัติการหรือโครงการโรงเรียน
สุจริตท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 

➢ มีข้อมูลรายละเอียดของแผน / โครงการฯ อย่าง
น้อยประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ 

➢ เป็นแผนฯ / โครงการฯ ท่ีมีระยะ 
เวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

1. นางศิราณี  แสงแดง                 ประธาน                                 
2. นางสาววนิดา  มณีศรี              รองประธาน   
3. นางไมตรี  กุยลอยทาม              กรรมการ   
4. นายสายวสันต์  วิเศษสัตย์          กรรมการ      
5. นายอุดมศักดิ์  สำรวจวงค์          กรรมการ        
6. นางสาวจารีฎา สุทธิ                กรรมการและเลขานุการ                                     

O40 รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน 
➢ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการ
โรงเรียนสุจริต ตามข้อ O39 

➢ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณ
ท่ีใช้ดำเนินการ 

➢ สามารถจัดทำเป็นข้อมูลรายเดือนหรือรายไตมาส
หรือ ราย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

1. นางศิราณี  แสงแดง                 ประธาน                                 
2. นางสาววนิดา  มณีศรี             รองประธาน   
3. นางไมตรี  กุยลอยทาม              กรรมการ   
4. นายสายวสันต์  วิเศษสัตย์          กรรมการ      
5. นายอุดมศักดิ์  สำรวจวงค์          กรรมการ        
6. นางสาวจารีฎา สุทธิ                กรรมการและเลขานุการ                              
 

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ประจำปี 
➢ แสดงผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต 
➢ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่าง

น้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการ
หรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

1. นางศิราณี  แสงแดง                 ประธาน                                 
2. นางสาววนิดา  มณีศรี             รองประธาน   
3. นางไมตรี  กุยลอยทาม             กรรมการ   
4. นายสายวสันต์  วิเศษสัตย์         กรรมการ      
5. นายอุดมศักดิ์  สำรวจวงค์         กรรมการ        
6. นางสาวจารีฎา สุทธิ                กรรมการและเลขานุการ                                     



OIT ข้อคำถาม ผู้รับผิดชอบ 

➢ เป็นการรายงานผลการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
➢ แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

➢ มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อย
ประกอบด้วย  ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นท่ี
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นมีความสอดคล้องกับผลการ
ประเมินฯ  

➢ มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคล่ือนการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์ ผลการประเมินฯ 
โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย 
การกำหนดผู้รับผิดชอบ หรือผู้เกี่ยวข้อง การ
กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนด
แนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติ
และการรายงานผล  

1. นายอภิชา  วงศ์เมธชนัน            ประธาน 
2. นายเชาวิวัฒน์  มหาโยชน์ธนิศร   รองประธาน  
3. นายธงชัย   ดียิ่ง                     กรรมการ 
4. นางจิรกาล สุภศร                    กรรมการ 
5. นางสาวไพวรรณ  ศักดิ์สุระ        กรรมการ 
6. นางไมตรี  กุยลอยทาม             กรรมการ 
7. นางสาวสุกัญญา  หารโกทา        กรรมการ 
8. นางสาววิรัตน์  สวายพล            กรรมการ 
9. นางสาวชลิดา  ภูมิกระจ่าง         กรรมการ 
10. นางสาววนิดา  มณีศรี             กรรมการ 
11. นางวิไลพร  สุขประเสริฐ          กรรมการ 
12. นางสาวปัทมา  เสกขา             กรรมการ 
13. นางสาวอนุสรา  ดวงมาเกิด     กรรมการและเลขานุการ                                     
 

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
➢ แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตาม

มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

➢ มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 
O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

➢ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. นายอภิชา  วงศ์เมธชนัน            ประธาน 
2. นายเชาวิวัฒน์  มหาโยชน์ธนิศร   รองประธาน  
3. นายธงชัย   ดียิ่ง                     กรรมการ 
4. นางจิรกาล สุภศร                    กรรมการ 
5. นางสาวสุกัญญา  หารโกทา        กรรมการ 
6. นางสาววนิดา  มณีศรี               กรรมการ 
7. นางศิราณี  แสงแดง                กรรมการและเลขานุการ                                     
 



 
มีหน้าที่  จัดเตรียม  เอกสาร  รวบรวมข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา  เพื่อเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยส่งไฟล์ข้อมูล (pdf) ให้งานเว็บไซต์ ภายในวันท่ี  20 
สิงหาคม  2565 

5.  คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมข้อมูล และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของโรงเรียน  ประกอบด้วย 
 5.1  นายนคร  สะเทินรัมย์  ครู คศ.2   ประธาน 
 5.2  นางศิราณี   แสงแดง   ครู คศ.2   รองประธาน 
 5.3 นางสาวจารีฎา  สุทธิ   ครู คศ.1            กรรมการและเลขานุการ 
 5.4 นางสาวกรวรรณ  ชินนาค   ครู คศ.2                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูล O1 – O43 ท่ีเป็นปัจจุบันลงบนเว็บไซต์ และปรับปรุงข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาให้
เป็นปัจจุบัน  ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 31 สิงหาคม  2565 
 
 
ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายเต็มความสามารถเพื่อเกิดผลดีต่อทางราชการสืบไป 

ส่ัง  ณ วันท่ี  27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
(นายประภาส  สนิทรัมย์) 

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
O7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  o ประสิทธิภาพการส่ือสาร  
ผู้รับผิดชอบในปีงบประมาณ 2564 : 1) นายอภิชา วงศ์เมธชนัน 2) นายนคร สะเทินรัมย์ 3) นางสาวศิราณี แสงแดง  
4) นางสาวกรวรรณ ชินนาค 5) นางสาวจารฎา สุทธิ 
การวิเคราะห์ : ช่องทางในการติดต่อส่ือสาร หรือการช้ีแจงการตอบคำถามยังไม่เพียงพอ หรือประชาชนยังเข้าไม่ถึง
แหล่งข้อมูล 

 
 
 

 
 

วิเคราะห์ผลการประเมินประเด็นท่ีต้องแก้ไข 


