
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
 

ที่  พิเศษ /๒๕๖๕                      วันที่   4 กรกฎาคม ๒๕65 

 

เรื่อง  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ  
        พ.ศ. 2565 
        

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
 

  ตามท่ี โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า การดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายในโรงเรียน ขาดความชัดเจนในด้านการนำมาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา (ข้อ O42) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงเป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ในตัวชี้วัดที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน และตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนาให้สูงขึ้น พร้อมทั้งกำหนดแนว
ทางการนำผลการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ เพ่ือนำผลการวิเคราะห์มาจัดทำมาตรการแก้ไขปัญหา ให้การบริหารจัดการนั้น
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และนำสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม มีความชัดเจน ตลอดทั้งดำเนินการกำกับ ติดตาม รายงานผล
การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ต่อไป นั้น 
 

  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะทำงานจึงขอรายงานการดำเนินงานตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอต่อโรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนละหาน
ทรายรัชดาภิเษก และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ O43 ต่อไป รายละเอียดดังแนบ 
 

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 
                                                                           

                                                                          (นายนคร สะเทินรัมย์) 
                                                                           เลขานุการโครงการฯ 

 
 
 
 
 



รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสรมิคณุธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
************************************** 

 

 1. สาระสำคัญ 
 

  ตามท่ี โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากการวิเคราะห์ พบว่า การดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายในโรงเรียน ขาดความชัดเจนในด้านการนำมาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียน (ข้อ O42) ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงเป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ไดว้ิเคราะห์ผลการประเมินในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา ในตัวชี้วัดที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ตัวชี้วัดทีต่้องพัฒนาให้สูงขึ้น และกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์สู่
การปฏิบัติ จากนั้นนำผลการวิเคราะห์มาจัดทำมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และนำสู่
การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม มีความชัดเจน ตลอดทั้งดำเนินการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตาม
มาตรการอย่างต่อเนื่อง 
 2. ข้อเท็จจริง 
   จากรายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พบว่า มีตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนาตาม
มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และผลการดำเนินงานตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดังนี้ 
 
  ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
   มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
             1) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนได้จัดทำคำสั่งโรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก ที ่2๑2/2565 เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศกึษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๗ เป็นรองผู้อำนวยการ
โรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๙ คน ทำหน้าที่ติดตามการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแต่งตั้ง  
      1)  นายนคร สะเทินรัมย์   
     2)  นางสาวกรวรรณ ชินนาค 
      3)  นางศิราณี แสงแดง 
      4) นางสาวจารีฎา สุทธ ิ
    จัดทำ Q&A ซึ่งเป็นช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงาน
สามารถสื่อสารให้คำตอบกับสอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความ
ถาม-ตอบ และเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)  แผนที่ตั้งหน่วยงาน เพ่ือเป็น
อีกช่องทางในการติดต่อสื่อสาร/สอบถาม ทั้งนี้เพ่ือประสิทธิภาพการบริหาร อันจะส่งผลต่อความพึงพอใจและผลการ
ประเมินของหน่วยงาน 
 



     2) ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  
      - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน มีปฏิทินการดำเนินงาน และคู่มือการดำเนินงาน
อย่างชัดเจน กำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการตอบคำถามอย่างชัดเจน และสามารถตอบได้อย่างรวดเร็ว 
      -ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินการประเมิน
และรายละเอียดตัวชี้วัดที่ 7 ทั้ง 6 ประเด็น  
      -ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 7 ดำเนินการจัดทำช่องทาง Q&A และช่องการการติดต่อ/สอบถามอ่ืนๆ 
หลากหลายช่องทาง หรือจัดทำรายงานข้อมูลที่เป็นประเด็นสนใจหรือประเด็นซักถาม ให้เป็นความรู้ที่สามารถสืบค้นได้
จากช่องทาง Q&A  โดยบางประเด็นอาจไม่จำเป็นต้องรอเจ้าหน้าที่มาตอบข้อซักถาม แต่สามารถศึกษาจากสารสนเทศที่
ได้รวบรวมและเผยแพร่ไว้ 
      3) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล  
      - แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานดำเนินการติดตามเป็นรายเดือน/ไตรมาศ 
      - รายงานผลการกำกับ ติดตาม ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบตามปฏิทินที่
กำหนดไว้ 
   ผลการดำเนินงานตามมาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    1. มีคณะกรรมการดำเนินงานชัดเจน ตามคำสั่งโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ที่ 2๑2/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ภาคผนวก 1)         
    2. โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก โดย 1) นายนคร สะเทินรัมย์ 2) นางสาวกรวรรณ ชินนาค   
3) นางศิราณี แสงแดง 4) นางสาวจารีฎา สุทธิ ไดจ้ัดทำช่องทาง Q&A ซึ่งเป็นช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับสอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สอง
ทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ และเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
เป็นไปตามคู่มือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในโรงเรียนลาะหานทรายรัชดาภิเษก และตามปฏิทินที่ โรงเรียน
กำหนด รวมทั้งนำรายงานข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน (ภาคผนวก ๓) 
     3. โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกมีปฏิทินการดำเนินงาน การกำกับติดตาม และการรายงานผลการ
ดำเนินงานที่ชัดเจน เหมาะสม (ภาคผนวก 2) 
 
 
 
 
                                                        ผู้รายงาน 

   (นายนคร สะเทินรัมย์) 
                       ครูชำนาญการ 
                                                โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
 
 
 

 



ภาคผนวก 
 

1. คำสั่ง ที ่212/2565 
2. ปฏิทินการดำเนินงาน โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
3. ช่องทาง Q&A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คำสั่งโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 

ที ่212 / 2565 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  ประจำปี

งบประมาณ  2565 
 

 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  
ประจำปีงบประมาณ  2565 นั้น  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานดังต่อไปนี้ 
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 

 มีหน้าที ่ ให้คำปรึกษา  แนะนำ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์  ประจำปีงบประมาณ  2565  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

2.  คณะกรรมการผู้ประเมินการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประกอบด้วย 
    2.1  ฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล  

1 นายประภาส สนิทรัมย์                                           ผู้อำนวยการโรงเรียน 

2 นายอภิชา  วงศ์เมธชนัน                                         รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

3 นางสาวทักษิณา  จัตุกูล                                          รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

4 นายจันทร์เทพ สุขกระโทก                                       รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

 ภาคผนวก 1 คำสั่ง ที่ 2๑2/2565 



 2.2 ฝ่ายดำเนินการ ประกอบด้วย   
 2.2.1. ครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ที ่ ชื่อ - นามสกุล 

1 นางเบญจรัตน์    ใจภพ 

2 นางสาวบุญเรือง   อัมพาพัฒนะนันท์ 

3 นางรัชนี    วรศิร ิ

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 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
1 นางรัมภา       สุดาจันทร ์
2 นายพิสิทธิ์    น้อยพลี 
3 นางพนาวัน    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 
ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
1 นางปณรรญธร     รัชนะปกิจ 
2 นางรัสรินทร์        แพร่งสุวรรณ์ 
3 นางอรทัย           โรจนส์ุกิจ 
4 นางสาววิลาวัลย์    โรจน์สุกิจ 
5 นายเอกชัย         เมฆมนต์ 
6 นางสาวศศิธร      สังฆะวรรณา 
7 นางเพ็ญแข         ไชยเทพ  
8 นายทวีศักดิ์         ทวันเวทย ์
9 นางสาวจังคนิภา   สีคำ 

 
2.2.4. ครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

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

 
2.2.5. ครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ที ่ 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       สุทธ ิ

 

2.2.6. ครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ที ่ 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 
ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
1 นายมานพ   ทองคำ 
2 นายอำนาจ  ตอบกุลกิติกร 
3 นายศักดิ์ศรี  ดวงมาเกิด 
4 นางสาวชลนาฎ  โชคสุขเพ่ิมทวี 
5 นางสาวรัชวิน   โปร่งสูงเนิน 
6 นางสาวลภัสรดา  สมานสารกิจ 
7 นายสุพจน์   วิชัด 

 

2.2.8. ครูและบุคลากรกลุ่มงานพาณิชยกรรมและคอมพิวเตอร์ 
ที ่ 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  

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

 
มีหน้าที ่ ทำแบบประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในสถานศึกษาต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนภายใน

สถานศึกษาของตนเอง  (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT)  ในระบบ ITA  Online 2022 
ในช่วงวันที่  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. นายไพฑูรย์  โจมพรม    ครู คศ.3    กรรมการ 
 3.6. นายวีระพงษ์  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 
 

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

 
 



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

➢ แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของหน่วยงาน 

➢ ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วน
งานภายในสอดคล้องกับภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านบริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหาร
บุคคล ด้านการบริหารทั่วไปและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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 ชื่อ – 

นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์ และที่
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  
➢ แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน

ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

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

O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
➢ แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มี

ระยะมากกว่า 1 ปี 
➢ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย

ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง 
เป้าหมายและตัวชี้วัด  

➢ เป็นแผน ฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม
ปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

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

O5 ข้อมูลการติดต่อ 
➢ ที่อยู่หน่วยงาน 
➢ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
➢ หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี) 
➢ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e – mail) ที่

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



OIT ข้อคำถาม ผู้รับผิดชอบ 
สามารถติดต่อได้ 

➢ แผนที่ตั้งหน่วยงาน 
O6 กฎหมายที่เกี่ยวช้อง 

➢ แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือ
การปฏิบัติของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน อย่าง
น้อยประกอบด้วย 
o รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

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

แก้ไขเพ่ิมเติม 
o พรบ.ระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
o พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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 ที่เกี่ยวข้องกับการ

ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน 

➢ เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

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

O8 Q&A  
แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่
บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และ
หน่วยงานสามารถสื่อสาร ให้คำตอบ ผู้สอบถามได้ 
โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้า
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A ) ยกตัวอย่างเช่น Web 

1.  นายทวีศักดิ์  ทวันเวทย์          ประธาน 
2.  นายนคร  สะเทินรัมย์            รองประธาน 
3.  นายสายวสันต์  วิเศษสัตย์       กรรมการ 
4.  นางสาวจันจิรา  ดุมแก้ว         กรรมการและเลขานุการ 
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board , กล่องข้อความ ถาม - ตอบ, Messenger 
Live Chat , Chatbot เป็นตน้ 

 
 

O9 Social Network 
➢ แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่

สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายออนไลน์ของ
หน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น 
Facebook,Twitter,Instagram เป็นต้น 

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

O10 แผนดำเนินงานประจำปี 
➢ แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มี

ระยะ 1 ปีงบประมาณ 
➢ มีข้อมูลรายละเอียดของแผน ฯ อย่างน้อย

ประกอบด้วยโครงการหรือกิจกรรม งบประมาณ
ที่ใช้ และระยะเวลาในการดำเนินการ 

➢ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

1. นางศริาณี  แสงแดง               ประธาน                                 
2. นางสาววนิดา  มณีศรี             รองประธาน   
3. นางไมตรี  กุยลอยทาม            กรรมการ   
4. นายสายวสันต์  วิเศษสัตย์        กรรมการ      
5. นายอุดมศักดิ์  สำรวจวงค ์       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 ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

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

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
➢ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน

ประจำปี 
➢ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่าง

1. นางศิราณี  แสงแดง               ประธาน                                 
2. นางสาววนิดา  มณีศรี            รองประธาน   
3. นางไมตรี  กุยลอยทาม           กรรมการ   
4. นายสายวสันต์  วิเศษสัตย์       กรรมการ      
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น้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการ
หรือกิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

➢ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

5. นายอุดมศักดิ์  สำรวจวงค ์      กรรมการ        
6. นางสาวจารีฎา สุทธิ              กรรมการและเลขานุการ                                     

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
➢ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่บุคลากร

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

ปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน 
ใช้เป็นข้อมูลในการข้อรับบริการหรือติดต่อกับ
หน่วยงาน 

➢ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติอย่างน้อย
ประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการ
ให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ 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 ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

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. นายพสิิทธิ์  น้อยพลี                 กรรมการ 
8. นางสาวกฤษณา ไสยาศรี           กรรมการ 
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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 

➢ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น
ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

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

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
➢ แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่

มีระยะ 1 ปีงบประมาณ 
➢ มีข้อมูลรายละเอียดของแผน ฯ อย่างน้อย

ประกอบด้วยงบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการ
จัดสรรและงบประมาณตามประเภทรายการใช้
จ่าย 

➢ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

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

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี รอบ 6 เดือน 

1. นางศิราณี  แสงแดง                ประธาน                                 
2. นางสาววนิดา  มณีศรี              รองประธาน   
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➢ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ในข้อ O18 

➢ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วยความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ 

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

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

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
➢ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา

พัสดุตามที่หน่วยงาน จะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

➢ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

หมายเหตุ กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสน
บาท หรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้อง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบาย
เพ่ิมเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อ
จัดจ้างในกรณีดังกล่าว 

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

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา
พัสด ุ
➢ แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการ

1. นายอภิชา  วงศ์เมธชนัน           ประธาน 
2. นายเชาวิวัฒน์  มหาโยชนธ์นิศร  รองประธาน  
3. นายธงชัย   ดียิ่ง                    กรรมการ 



OIT ข้อคำถาม ผู้รับผิดชอบ 
ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ยกตัวอย่างเช่น 
ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง  

➢ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

4. นางวิไลพร  สุขประเสริฐ          กรรมการ 
5. นางสาวปัทมา  เสกขา             กรรมการ 
6. นางสาวอนุสรา  ดวงมาเกิด       กรรมการและเลขานุการ                                     
 
 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน 
➢ แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน(ตาม

รูปแบบ สขร.1) 
➢ มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่าง

น้อยประกอบด้วย งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

➢ จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุม
ในระยเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 

หมายเหตุ กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใด
ให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น 

1. นายอภิชา  วงศ์เมธชนัน           ประธาน 
2. นายเชาวิวัฒน์  มหาโยชนธ์นิศร  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 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี 
➢ แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
➢ มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย 

งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

➢ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1. นายอภิชา  วงศ์เมธชนัน           ประธาน 
2. นายเชาวิวัฒน์  มหาโยชนธ์นิศร รองประธาน  
3. นายธงชัย   ดียิ่ง                   กรรมการ 
4. นางจิรกาล สุภศร                  กรรมการ 
5. นางสาววิรัตน์  สวายพล          กรรมการ 
6. นางวิไลพร  สุขประเสริฐ         กรรมการ 
7. นางสาวอนุสรา  ดวงมาเกิด      กรรมการและเลขานุการ                                     

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
➢ เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1. นางรัมภา   สุดาจันทร์   ประธาน 
2. นางพนาวัน  แดงชาติ            รองประธาน  
3. นางสาวสุภาพร  พวงประโคน   กรรมการ 
4. นางปิยะนุช  ยิ้มรัมย์              กรรมการ 



OIT ข้อคำถาม ผู้รับผิดชอบ 

➢ แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรที่กำหนดในนามของ
หน่วยงาน 

5. นางสาวมาริสา  ปาหลา           กรรมการ 
6. นายสายวสันต์  วิเศษสัตย์        กรรมการ 
7. นางสาวจันจิรา  ดุมแก้ว          กรรมการ 
8. นางสาวสราลี  พูลลาภ            กรรมการและเลขานุการ                                

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
➢ แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตาม

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

บุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 อย่างน้อยประกอบด้วย 
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลกร 
o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
o การพัฒนาบุคลากร 
o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 

หมายเหตุ กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กร
กลางบริหารงานบุคคลหน่วยงานสามารถนำ
หลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

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                                     
 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี 
➢ แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
➢ มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่าง

น้อยประกอบด้วยผลการดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ผลการวิเคราะห์การบริหารและ

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 
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พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

➢ เป็นรายงานผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2564 
8. นางสาวสราลี  พูลลาภ            กรรมการและเลขานุการ                                    

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
พฤติกรรมมิชอบ 
➢ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่อง

ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของบุคลากรในหน่วยงาน 

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่าง
น้อยประกอบด้วยรายละเอียดวิธีการที่
บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียด
ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ 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 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
➢ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง

ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤตมิิชอบ
ของบุคลากรในหน่วยงาน ผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือ
เป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและ
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

➢ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปทางช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

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

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 
➢ แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน มีข้อมูล
ความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย
จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่องท่ี
ดำเนินการเสร็จแล้ว และจำนวนเรื่องท่ีอยู่

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

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

หมายเหต ุกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่วา่ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

➢ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ 

o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น
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 
➢ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ

เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่าง
เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยน
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  

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับ
ของขวัญ (No Gift Policy) 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
➢ แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำม่ันว่าจะปฏิบัติ

หน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื้อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมา ภิบาล 
(ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของ
หน่วยงาน) 

➢ จัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่    ภาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 
➢ แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากร

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



OIT ข้อคำถาม ผู้รับผิดชอบ 
ทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift 
Policy) (ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
ของหน่วยงาน) 

➢ จัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่    ภาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 

➢ จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรม
องค์กร เช่นการจัดอบรมให้ความรู้ การจัดทำ
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

➢ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

➢ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมี
ส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 

➢ การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
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 
➢ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการ

ดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 

➢ มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น 
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง 
มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เป็นต้น 

o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. นายอภิชา  วงศ์เมธชนัน            ประธาน 
2. นายเชาวิวัฒน์  มหาโยชนธ์นิศร   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                               
 

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
➢ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ

จัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบหรือก่อให้เกิดการ

1. นายอภิชา  วงศ์เมธชนัน            ประธาน 
2. นายเชาวิวัฒน์  มหาโยชนธ์นิศร   รองประธาน  
3. นายธงชัย   ดียิ่ง                     กรรมการ 
4. นางจิรกาล สุภศร                    กรรมการ 



OIT ข้อคำถาม ผู้รับผิดชอบ 
ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 

➢ เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับ
มาตรการหรือการดำเนินการเพ่ือบริหารความ
เสี่ยงตามข้อ O36 

o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม 
➢ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสำนึกท่ีดี รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างชัดเจนไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรม  

➢ เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการ
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               
 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
➢ แสดงแผนการปฏิบัติการหรือโครงการโรงเรียน

สุจริตที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือ
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 

➢ มีข้อมูลรายละเอียดของแผน / โครงการฯ อย่าง
น้อยประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ 

➢ เป็นแผนฯ / โครงการฯ ที่มรีะยะ 
เวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

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

O40 รายงานการกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน 
➢ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม

1. นางศริาณี  แสงแดง                 ประธาน                                 
2. นางสาววนิดา  มณีศรี             รองประธาน   
3. นางไมตรี  กุยลอยทาม              กรรมการ   



OIT ข้อคำถาม ผู้รับผิดชอบ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการ
โรงเรียนสุจริต ตามข้อ O39 

➢ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณ
ที่ใช้ดำเนินการ 

➢ สามารถจัดทำเป็นข้อมูลรายเดือนหรือรายไตมาส
หรือ ราย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

4. นายสายวสันต์  วิเศษสัตย์          กรรมการ      
5. นายอุดมศักดิ์  สำรวจวงค ์         กรรมการ        
6. นางสาวจารีฎา สุทธิ                กรรมการและเลขานุการ                              
 

O41 รายงานผลการดำเนินการปอ้งกันการทุจริต
ประจำปี 
➢ แสดงผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต 
➢ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่าง

น้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการ
หรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

➢ เป็นการรายงานผลการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 
➢ แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

➢ มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อย
ประกอบด้วย  ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นมีความสอดคล้องกับผลการ
ประเมินฯ  

➢ มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัติหรือมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการ

1. นายอภิชา  วงศ์เมธชนัน            ประธาน 
2. นายเชาวิวัฒน์  มหาโยชนธ์นิศร   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                                     



OIT ข้อคำถาม ผู้รับผิดชอบ 
สง่เสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์ ผลการประเมินฯ 
โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย 
การกำหนดผู้รับผิดชอบ หรือผู้เกี่ยวข้อง การ
กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนด
แนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติ
และการรายงานผล  

 

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
➢ แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตาม

มาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

➢ มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 
O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

➢ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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

 
มีหน้าที ่ จัดเตรียม  เอกสาร  รวบรวมข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา  เพ่ือเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยส่งไฟล์ข้อมูล (pdf) ให้งานเว็บไซต ์ภายในวันที่  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  สุทธ ิ  ครู คศ.1            กรรมการและเลขานุการ 
 5.4 นางสาวกรวรรณ  ชินนาค   ครู คศ.2                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ รวบรวมข้อมูล O1 – O43 ที่เป็นปัจจุบันลงบนเว็บไซต์ และปรับปรุงข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาให้
เป็นปัจจุบัน  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม  2565 
 
 
 
 



ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายเต็มความสามารถเพ่ือเกิดผลดีต่อทางราชการสืบไป 
สั่ง  ณ วันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 

 
 
(นายประภาส  สนิทรัมย์) 

                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 2 ปฏิทินการดำเนินงาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ๓ ช่องทาง Q&A 


