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โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 

อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย ์

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 



รายงานการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  . 

************************************** 

1.  สาระส าคัญ  

ตามที่โรงเรยีนสมเสม็ดวิทยา ได้รับการประเมนิคุณธรรม และความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนนการ
ประเมิน A แตย่ังมีบางตัวช้ีวัดที่คะแนนยังต่ า จากการวิเคราะห์ พบวา่ การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคณุธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานภายใน  โรงเรยีนสมเสมด็
วิทยา ขาดความชัดเจนในด้านการน ามาตรการเพื่อส่งเสรมิคณุธรรม และความโปร่งใส ไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงเป็นข้อบกพรอ่ง หรือจุดอ่อนที่ต้องด าเนินการอยา่งเร่งด่วน 
โดยโรงเรยีนสมเสม็ดวทิยา ไดว้ิเคราะห์ผลการประเมินในปีงบประมาณที่ผ่านมา ในตัวชี้วัด
ที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนาให้สูงขึ้น และก าหนดแนวทางการน าผลการ
วิเคราะห์สู่การปฏิบัติ จากนั้นน าผลการวิเคราะห์มาจัดท ามาตรการเพื่อแก้ไข ปัญหาให้ดีขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และน าสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม มีความชัดเจน ตลอดทั้ง
ด าเนินการ ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการอยา่งต่อเนือ่ง  

2.  ข้อเท็จจริง   

จากรายงานมาตรการสง่เสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในโรงเรยีน พบว่า      
มีตัวช้ีวัดที่ต้องพัฒนาตาม มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน และผลการด าเนินงานตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน ดังน้ี  

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรพัย์สินของราชการ 

    มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    

1) การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง โรงเรียนสมเสมด็วิทยา ไดจ้ัดท าค าสั่ง
โรงเรยีนสมเสม็ดวิทยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อรับการประเมินคุณธรรม



และความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของสถานศึกษาแบบออนไลน์ (Integrity and 
Tranparency Assessment Online : ITA Online) “การประเมิน ITA Online ของ
โรงเรยีนสุจริต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อจัดท าคูม่ือการให้บริการทุก ภารกิจ
ของหน่วยงาน ส่วนค าสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพยส์ิน
ของราชการในแต่ละ กลุ่ม/หน่วยให้กลุ่มบริหารการเงิน และพสัดุ และเผยแพร่ข้อมลูบน
เว็บไซต์อย่างเป็นปัจจุบัน เพื่อประสิทธิภาพการ บริหารจัดการ ตลอดทัง้ให้บุคลากรผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสยีทั้งภายใน และภายนอกได้ทราบข้อมูล อันจะส่งผลต่อ ความพึงพอใจ และผล
การประเมินของหน่วยงาน 

2) ขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติ  
 - จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีปฏิทินการด าเนินงาน และ

คู่มือการด าเนินงาน อยา่งชัดเจน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามค าสั่งที่ไดร้ับ
มอบหมาย การจัดท าประมวลจริยธรรม เป็นต้น  
  - ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ด าเนินการประเมิน และรายละเอยีดแต่ละตัวชี้วัด โดยเฉพาะในตัวช้ีวัดที่ต้องการพฒันา
อย่างเร่งด่วนหรือพัฒนาให้สูงขึ้น  
  -  ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดที ่4 ด าเนินการจัดท าจัดท าคู่มอืการให้บริการทกุ
ภารกิจของหน่วยงาน ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ เพือ่เผยแพร่บนเว็บไซต์   

3) การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัต ิและการรายงานผล 
ก าหนดปฏิทิน การด าเนินงานอยา่งชัดเจน รวมถึงปฏิทินการก ากับ ติดตาม และการ
รายงานผลการก ากับ ติดตาม ให้ผู้อ านวยการ ทราบตามปฏิทินที่ก าหนดไว้  

ผลการด าเนินงานตามมาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
1. มีคณะกรรมการด าเนินงานชัดเจน ตามค าสัง่โรงเรยีนสมเสม็ดวิทยา ที่ 65/2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อรับการประเมินคณุธรรม และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาแบบ ออนไลน์ (Integrity and Tranparency Assessment 
Online : ITA Online) “การประเมิน ITA Online ของ โรงเรยีนสุจริต” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  

 



2. โรงเรียนสมเสม็ดวทิยา สามารถจัดท าคูม่ือการให้บริการทุกภารกิจของหน่วยงาน 
เป็นไปตาม คู่มอืประเมนิคุณธรรม และความโปร่งใสออนไลน์ รวมทั้งน ารายงานข้อมูล
เผยแพร่บนเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง  สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน  

3. ด าเนินงานตามปฏิทนิอย่างชัดเจน รวมถึงปฏิทินการก ากับ ติดตาม และการ
รายงานผลการ ก ากับ ติดตาม ให้ผู้อ านวยการโรงเรยีนสมเสมด็วิทยาทราบตามปฏิทิน ที่
ก าหนดไว้  

 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

 มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสรมิคณุธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
  1) การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง ค าสั่งโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ที่ 
65/2565 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อรับการประเมินคณุธรรม และความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา แบบออนไลน์ (Integrity and Tranparency 
Assessment Online : ITA Online) “การประเมิน ITA Online  ของโรงเรยีนสุจริต” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ ITA Online จ านวน 
ทั้งสิ้น 3 คน ครูที่ปฏิบตัิงานต้ังแต่หนึ่งปีขึ้นไปท าหน้าที่ติดตามการประเมินแบบวัดการรับรู้
ของผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี ภายใน (IIT) และแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีจ านวน 2 ท่าน น าโดย นางสาววราภรณ์  ทานค า หัวหน้างานแผนงาน
และงบประมาณ เพือ่สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และเผยแพร่ข้อมูล บนเว็บไซต์
อย่างเป็นปัจจุบัน เพื่อประสทิธิภาพการบริหารจัดการ ตลอดทั้งให้บุคลากรผูม้ีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งภายใน และภายนอกได้ทราบข้อมูล อันจะส่งผลต่อความพึงพอใจ และผลการ
ประเมินของหน่วยงาน     

2) ขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติ  
  - จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีปฏิทินการด าเนินงาน และ
คู่มือการด าเนินงาน อยา่งชัดเจน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามค าสั่งที่ไดร้ับ
มอบหมาย  

  - ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการ



ด าเนินการประเมิน และรายละเอยีดแต่ละตัวชี้วัด โดยเฉพาะในตัวช้ีวัดที่ต้องการพฒันา
อย่างเร่งด่วนหรือพัฒนาให้สูงขึ้น 

 3) การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล 
ก าหนดปฏิทิน การด าเนินงานอยา่งชัดเจน รวมถึงปฏิทินการก ากับ ติดตาม และการ
รายงานผลการก ากับ ติดตาม ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนแคนดงพทิยาคมทราบตามปฏทิิน ที่
ก าหนดไว้  

ผลการด าเนินงานตามมาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. มีคณะกรรมการด าเนินงานชัดเจน ค าสั่งโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ที่ 65/2565 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน เพือ่รับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาแบบ ออนไลน์ (Integrity and Tranparency Assessment 
Online : ITA Online) “การประเมิน ITA Online ของ โรงเรยีนสุจริต” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  

2. โรงเรียนสมเสม็ดวทิยา โดยนางสาววราภรณ์  ทานค า  นางสาวภรูดิา  อุพลรัมย์ 
สามารถจัดท า สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตาม
คู่มือประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในโรงเรียน รวมทั้งน ารายงานข้อมูลเผยแพร่บน
เว็บไซต์ได้อยา่งถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน  

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสรมิคณุธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    

1) การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง โรงเรียนแคนดงพิทยาคม ได้จัดท าค าสั่ง
โรงเรยีนสมเสม็ดวิทยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของสถานศึกษาแบบออนไลน์ (Integrity and 
Tranparency Assessment Online : ITA Online) “การประเมิน ITA Online ของ
โรงเรยีนสุจริต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิง่ขึ้น โดยควรมี



กระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผูม้าติดต่อ เข้ามามสี่วนรว่มในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคลอ้งกับความต้องการด้วย ทั้งนี้นอกจากหน่วยงานจะต้อง
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย พรอ้มทั้งเผยแพร่ขอ้มลูบนเว็บไซต์อย่างเป็น
ปัจจุบัน เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตลอดทั้งให้บุคลากรผู้มสีว่นได้ส่วนเสียทั้ง
ภายในและภายนอกไดท้ราบข้อมลู อันจะส่งผลต่อ ความพึงพอใจ และผลการประเมินของ
หน่วยงาน 

2) ขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติ  

 - จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีปฏิทินการด าเนินงาน และ
คู่มือการด าเนินงาน อยา่งชัดเจน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามค าสั่งที่ไดร้ับ
มอบหมาย การจัดท าประมวลจริยธรรม เป็นต้น  

  - ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ด าเนินการประเมิน และรายละเอยีดแต่ละตัวชี้วัด โดยเฉพาะในตัวช้ีวัดที่ต้องการพฒันา
อย่างเร่งด่วนหรือพัฒนาให้สูงขึ้น  

  -  ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดที ่8 ด าเนินการจัดท าจัดท าคู่มอืการให้บริการทกุ
ภารกจิของหน่วยงาน ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ เพือ่เผยแพร่บนเว็บไซต์   

3) การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัต ิและการรายงานผล 
ก าหนดปฏิทิน การด าเนินงานอยา่งชัดเจน รวมถึงปฏิทินการก ากับ ติดตาม และการ
รายงานผลการก ากับ ติดตาม ให้ผู้อ านวยการ ทราบตามปฏิทินที่ก าหนดไว้  

ผลการด าเนินงานตามมาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

1. มีคณะกรรมการด าเนินงานชัดเจน ค าสั่งโรงเรียนสมเสมด็วิทยา ที่ 65/2565 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน เพือ่รับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาแบบ ออนไลน์ (Integrity and Tranparency Assessment 
Online : ITA Online) “การประเมิน ITA Online ของ โรงเรยีนสุจริต” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  



2. โรงเรียนสมเสม็ดวทิยา สามารถจัดท าคูม่ือการให้บริการทุกภารกิจของหน่วยงาน 
เป็นไปตาม คู่มอืประเมนิคุณธรรม และความโปร่งใสออนไลน์ รวมทั้งน ารายงานข้อมูล
เผยแพร่บนเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน  

3. ด าเนินงานตามปฏิทนิอย่างชัดเจน รวมถึงปฏิทินการก ากับ ติดตาม และการ
รายงานผลการ ก ากับ ติดตาม ให้ผู้อ านวยการโรงเรยีนสมเสมด็วิทยา ทราบตามปฏิทินที่
ก าหนดไว้  

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  

มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสรมิคณุธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    

1) การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง ไดจ้ัดท าจัดท าค าสั่งโรงเรยีนสมเสม็ด
วิทยา 65/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อรับการประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาแบบ ออนไลน์ (Integrity and 
Tranparency Assessment Online : ITA Online) “การประเมิน ITA Online ของ 
โรงเรยีนสุจริต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดท า Q&A ซึ่งเป็นช่องทางที่
บุคคลภายนอก สามารถสอบถามขอ้มลูต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบ
กับสอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการ สื่อสารได้สองทาง เช่น Web board,กล่องข้อความ
ถาม-ตอบ และเชื่อมโยงไปยังช่องทางขา้งต้นไดจ้ากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน เพื่อ
ประสิทธภิาพการบริหาร อันจะส่งผลต่อความพึงพอใจและผลการประเมินของหน่วยงาน      

2) ขั้นตอน หรือวิธีการปฏบิัติ  

 -  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีปฏิทินการด าเนินงาน และ
คู่มือการด าเนินงาน อยา่งชัดเจน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามค าสั่งที่ไดร้ับ
มอบหมาย การจัดท าประมวลจริยธรรม เป็นต้น  

 -  ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ด าเนินการประเมิน และรายละเอยีดแต่ละตัวชี้วัด โดยเฉพาะแนวปฏิบัติการจัดท า Q&A  

  - ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดที่ 7 ด าเนินการจัดช่องทาง Q&A หรือจัดท ารายงาน



ข้อมูลที่เป็นประเด็น สนใจหรือประเด็นซักถาม ให้เป็นความรูท้ี่สามารถสืบค้นได้จาก
ช่องทาง Q&A โดยบางประเด็น อาจไม่จ าเป็นต้องรอเจ้าหนา้ที่มาตอบข้อซักถาม แต่
สามารถศึกษาจากสารสนเทศทีไ่ด้รวบรวม และเผยแพร่ไว้  

3) การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัต ิและการรายงานผล 
ก าหนดปฏิทิน การด าเนินงานอยา่งชัดเจน รวมถึงปฏิทินการก ากับ ติดตาม และการ
รายงานผลการก ากับ ติดตาม ให้ผู้อ านวยการ ทราบตามปฏิทินที่ก าหนดไว้  

ผลการด าเนินงานตามมาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

1. มีคณะกรรมการด าเนินงานชัดเจน ค าสั่งโรงเรียนสมเสมด็วิทยา ที่ 65/2565 เรื่อง 
แต่งต้ัง คณะกรรมการด าเนินงาน เพือ่รับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาแบบ ออนไลน์ (Integrity and Tranparency Assessment 
Online : ITA Online) “การประเมิน ITA Online ของ โรงเรยีนสุจริต” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565   

2. โรงเรียนสมเสม็ดวทิยา โดย นางสาวนัชชา  โรจน์บูรณาวงศ์ ได้จัดท าช่องทาง 
Q&A ซึ่งเป็นช่องทางที่ บุคคลภายนอกสามารถสอบถามขอ้มลูต่าง ๆ ได้ และหน่วยงาน
สามารถสือ่สารให้ค าตอบกับสอบถามได้ โดยมี ลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น 
Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ และเชือ่มโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้ จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน เป็นไปตามคู่มอืประเมินคณุธรรม และความโปร่งใสออนไลน์ รวมทั้งน า
รายงานขอ้มลู เผยแพรบ่นเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน  

3. โรงเรียนสมเสม็ดวทิยา มีปฏิทินการด าเนินงาน การก ากับติดตาม และการ
รายงานผลการ ด าเนินงานที่ชัดเจน เหมาะสม   

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน   

มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสรมิคณุธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    

1) การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง ค าสั่งโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ที่ 
65/2565  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อรับการประเมินคณุธรรม และความ



โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา แบบออนไลน์ (Integrity and Tranparency 
Assessment Online : ITA Online) “การประเมิน ITA Online  ของโรงเรยีนสุจริต” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการจัดท ารายงานการด าเนินการเปิดโอกาสให้ 
เกิดการมีส่วนร่วม เพือ่ประสิทธภิาพการบริหาร อันจะส่งผลต่อความพึงพอใจ และผลการ
ประเมินของหน่วยงาน      

2) ขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติ  

 - จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีปฏิทินการด าเนินงาน และคู่มือการ
ด าเนินงาน อย่างชัดเจน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามค าสัง่ที่ได้รับมอบหมาย 
การจัดท าประมวลจรยิธรรม เป็นต้น  

- ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินการ
ประเมิน และรายละเอยีดแต่ละตัวช้ีวัด โดยเฉพาะด าเนินการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน
ร่วม (O33) -ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 8 ด าเนินการจัดท ารายงานขอ้มูลการด าเนินการเปิด
โอกาสให้เกิด การมสี่วนร่วมในรูปแบบหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ โรงเรยีนด าเนินการ  

3) การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัต ิและการรายงานผล 
ก าหนดปฏิทิน การด าเนินงานอยา่งชัดเจน รวมถึงปฏิทินการก ากับ ติดตามเป็นระยะ และ
การรายงานผลการก ากบั ติดตาม ให้ผู้อ านวยการทราบตามปฏิทินที่ก าหนดไว้  

ผลการด าเนินงานตามมาตรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

1. มีคณะกรรมการด าเนินงานชัดเจน ค าสั่งโรงเรียนสมเสมด็วิทยา ที่ 65/2565  
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของสถานศึกษาแบบ ออนไลน์ (Integrity and Tranparency Assessment 
Online : ITA Online) “การประเมิน ITA Online ของ โรงเรยีนสุจริต” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565   

2. โรงเรียนสมเสม็ดวทิยา ด าเนินการจัดท ารายงานกิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วมใน รูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย เป็นไปตามคู่มือประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสออนไลน์ และด าเนินการแลว้เสร็จ ตามปฏิทินก าหนด รวมทั้งน ารายงานข้อมูล



เผยแพร่บนเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน  

  3. โรงเรียนสมเสม็ดวทิยา มีปฏิทินการด าเนินงาน การก ากับติดตาม และการ
รายงานผลการ ด าเนินงานที่ชัดเจน เหมาะสม   

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  

มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสรมิคณุธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    

1) การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง ค าสั่งโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ที่ 
65/2565  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อรับการประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา แบบออนไลน์ (Integrity and Tranparency 
Assessment Online : ITA Online) “การประเมิน ITA Online  ของโรงเรยีนสุจริต” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการจัดท ารายงานมาตรการ และผลการ
ด าเนินงาน ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ให้เป็นไป
ตามที่คูม่ือการด าเนินงานก าหนด    

2) ขั้นตอน หรือวิธีการปฏิบัติ  

- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีปฏิทินการด าเนินงาน และคู่มือการ
ด าเนินงาน อย่างชัดเจน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามค าสัง่ที่ได้รับมอบหมาย  

- ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินการ
ประเมิน และรายละเอยีดแต่ละตัวช้ีวัด โดยเฉพาะรายงานมาตรการและผลการด าเนินงาน
ตามมตราการส่งเริมคณุธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงานที่มีขอ้มูลถูกต้อง ครบถ้วน
ตามตัวช้ีวัดการประเมิน  

- ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัดที่ 10 ด าเนินการจัดท ารายงานมาตรการ และผลการ
ด าเนินงานตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เสนอ
ผู้อ านวยการก่อนเปิดเผยข้อมลู  

3) ก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัต ิและการรายงานผล 
ก าหนดปฏิทิน การด าเนินงานอยา่งชัดเจน รวมถึงปฏิทินการก ากับ ติดตามเป็นระยะและให้



การรายงานผลการก ากบัติดตามให้ ผู้อ านวยการทราบตามปฏทิินที่ก าหนดไว้  

ผลการด าเนินงานตามมาตรการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.  มีคณะกรรมการด าเนินงานอยา่งชัดเจน ตามค าสั่งโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ที่  
65/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อรับการประเมินคณุธรรม และความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ สถานศึกษาแบบออนไลน์ (Integrity and Tranparency 
Assessment Online : ITA Online) “การประเมิน ITA  Online ของโรงเรยีนสุจริต” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

2.  โรงเรียนสมเสม็ดวทิยา ด าเนินการจัดท ารายงานมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม
และความ โปร่งใสในหน่วยงานทีม่ีข้อมลูถูกต้อง ครบถ้วนตามตัวชี้วัดการประเมิน และ
ด าเนินการแล้วเสร็จตามปฏิทินที่ ก าหหนด รวมทั้งน ารายงานเผยแพรบ่นเว็บไซด์ได้อย่าง
ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 

 

นายสมพบ  เกรียรัมย์  

         ผู้รายงาน     

   

   

   

   

   

   

   

   



   

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
  



 
ค ำสั่งโรงเรียนสมเสม็ดวิทยำ 

ที่   ๖๕  /๒๕๖๕ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน เพื่อรับกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ 

สถำนศึกษำแบบออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)   
“กำรประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 

________________________________________________________________________ 
ตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรมัย์ ด าเนินการซักซ้อมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมิน 

คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อ พัฒนา
โรงเรียนในสังกัดท่ีเข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ให้สามารถด าเนินตามปฏิญญาของโรงเรียนสุจริต  เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ขับเคลื่อนสู่โรงเรียน ตลอดจนการบริหารจัดการ การนิเทศก ากับ ติดตามโรงเรียน
สุจริต ให้มีแนวปฏิบัติท่ีดีในการป้องกันการทุจริต สามารถเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน นั้น 

ดังนั้น เพื่อให้การน านโยบายสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ (๑) พระราชบัญญัติระเบียบริหาร ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๗ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบ 
ข้าราชการครแูละบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติ 
หน้าท่ี ดังน้ี 
 
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 

๑.๑ นายพีระพรรด์ิ  อ่อนเรือง  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ   
๑.๒ นางปฏิญญา  จันทร์สระบัว รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ   
๑.๓ นายวินัย  ประชุมแดง  ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ  
๑.๑ นางพัชราวลัย  เกรียรัมย์  ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ   
๑.๕ นายสมพบ  เกรียรัมย์  ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ และเลขานุการ 

  
มีหน้ำที่ ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหาในการด าเนินงานแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้การ 

สนับสนุนทรัพยากร บุคลากร อ านวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และติดตามผลการด าเนินงาน ให้  
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 

๑.๑ นายพีระพรรด์ิ  อ่อนเรือง  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ   
๑.๒ นางปฏิญญา  จันทร์สระบัว รองผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ   
๑.๓ นายวินัย  ประชุมแดง  ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ  
๑.๑ นางพัชราวลัย  เกรียรัมย์  ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ   
๑.๕ นายสมพบ  เกรียรัมย์  ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการ  



๒.๖ นางสาวภูริดา  อุพลรัมย ์  ครู     กรรมการ 
๒.๗ นางสาววราภรณ์  ทานค า  คร ู    กรรมการ 
๒.๘ นางสาวเขมจิรา  โกเทริป ู  คร ู    กรรมการ 
๒.๙ นางสาวสุวิมล  เจริญพันธุวงศ์  ครู     กรรมการ 
๒.๑๐ นายเดชชาติ  วันทนาพิทักษ ์  คร ู    กรรมการ 
๒.๑๑ นายวรเชษฐ์  รักษา   คร ู    กรรมการ 
๒.๑๒ นายยุนนท์  พละศักดิ ์   คร ู    กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวผกามาศ  อาจจ านง  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวนัชชา  โรจน์บูรณาวงศ์ คร ู   กรรมการ และเลขานุการ 
 
มีหน้ำที่วางแผน และด าเนินงานของโครงการโรงเรียนสุจริต ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิด 

ประสิทธิภาพสูงสุด ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยรวบรวมเอกสำร ประกอบด้วย 
ด ำเนินกำรในตัวชี้วัดที่ ๙ กำรเปิดเผยข้อมูล (OIT) 

ค ำอธิบำย เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูล ท่ีเป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของ   
สถานศึกษา เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ   

(๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
(๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงานการปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
(๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 

หรือการ จัดหาพัสดุ 
(๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ 

ด าเนินการตาม นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในสถานศึกษา ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด 

โอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วมซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใส ในการบริหารงาน และการ
ด าเนินงานของ สถานศึกษา 
  



แหล่งข้อมูล เว็บไซต์สถานศึกษา 
ประเด็นกำรประเมิน ประกอบด้วย ๓๓ ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 

ตัวชี้วดัย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐำน 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูลพื้นฐาน 

๐๑ โครงสร้างสถานศึกษา โครงสร้างสถานศึกษา จะต้องมี 
ข้อมูลการ แบ่งส่วนราชการ 
ภายในของสถานศึกษา 

นางพัชราวลัย  เกรียรัมย์ 

๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมี
ข้อมูล ชื่อ–นามสกุล  และต าแหน่ง 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

นางสาวนัชชา  โรจน์บูรณาวงศ์ 

๐๓ อ านาจหน้าท่ี อ านาจหน้าท่ี จะต้องมีข้อมูล 
เกี่ยวกับ บทบาทอ านาจหน้าท่ี  
ของสถานศึกษา ตามท่ีกฎหมาย 
ก าหนด เช่น พระราชบัญญัติ  
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

นายสมพบ  เกรียรัมย์ 

o๔ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนา 
สถานศึกษา (๓ ปี หรือ ๕ ปี) 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ  
สถานศึกษา จะต้องมีข้อมูล  
เกี่ยวกับ แผนพัฒนาสถานศึกษา  
มากกว่า ๑ ปี พร้อม รายละเอียด 

นางสาวภูริดา  อุพลรัมย์ 
 

 

  



ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูลพื้นฐำน (ต่อ) 

๐๕ ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ ข้อมลูการ ตดิต่อสถานศึกษา 
อย่างน้อย ๔  ช่องทาง เช่น ท่ีอยู่ หมายเลข 
โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ ไปรษณีย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ (e– mail) แผนที่ตัง้ของ 
สถานศึกษา  Application Line เป็นต้น 

นางสาวนัชชา  โรจน์บูรณาวงศ์ 

๐๖ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง กฎหมายที่เก่ียวข้อง จะต้องมีข้อมูล กฎหมาย
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ สถานศึกษา เช่น 
พระราชบญัญัติ  พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง  ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ 
หรือ มติ คณะรัฐมนตรี เช่น 
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการ  
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และที่ 
แก้ไขเพิ่มเติม 
- พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม 
- พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่า ด้วยการ
บริหารจัดการ และขอบเขต การปฏิบัติ หน้าที่
ของสถานศึกษา ขั้นพืน้ฐาน ที่เป็นนติิบุคคลใน
สังกัด เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  (ออก
ตาม มาตรา ๓๕ พรบ. 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 
- กฎกระทรวงก าหนดจ านวน 
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา 
กรรมการสถานศึกษา ขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
- พรบ.การศึกษาภาคบังคบั พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

นางสาวเขมจิรา  โกเทริปู 



ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 

ข่ำวประชำสัมพันธ์ 

๐๗ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องมี ข้อมูลข่าวสาร 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  กับการด าเนินงานตาม
อ านาจ หน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา  
โดยจะต้องเป็นข้อมูลภายใน ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นางสาวนัชชา  โรจน์บูรณาวงศ์ 

ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

๐๘ Q&A Q&A จะต้องมีช่องทางท่ีผู้รับบริการ หรือ ผู้
มีส่วนได้ส่วน เสีย สามารถสอบถามข้อมูล 
หรือ ข้อกังวลสงสัย และสถานศึกษา
สามารถตอบข้อสอบถามหรือ สื่อสาร 
โต้ตอบกันได้ โดยจะต้อง  เป็นช่องทางผ่าน
ทางเว็บไซต์ของ สถานศึกษา 

นางสาวนัชชา  โรจน์บูรณาวงศ์ 
 
 

๐๙ Social Network Social Network จะต้องมี ช่องทางการ 
เชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของ 
หน่วยงาน เช่น Facebook  Twitter 
Instagram Line เป็น ต้น โดยจะต้องเป็น 
ช่องทางผ่าน ทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา 
(มี แบนเนอร)์ 

นางสาวนัชชา  โรจน์บูรณาวงศ์ 

 
 

  



ตัวชี้วดัย่อยที่ ๙.๒ กำรบริหำรงำน 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 

แผนด ำเนินงำน 

๐๑๐ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนปฏิบัติการประจ าปี จะต้องมี ข้อมูล 
แผนด าเนินงาน ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ สถานศึกษาพร้อม  

รายละเอียด 

นางสาวภูริดา  อุพลรัมย์ 

แผนด ำเนินงำน 

๐๑๑ รายงานการก ากับติดตาม การ 
ด าเนินงาน รายภาคเรียน 

รายงานการก ากับติดตามการ 
ด าเนินงาน เมื่อสิ้นภาคเรียน  จะต้องมี
ข้อมูลแสดงว่าสถานศึกษามีการก ากับ
ติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตาม 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ สถานศึกษา 

นางสาวภูริดา  อุพลรัมย์ 

๐๑๒ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี รายงานผลการด าเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติการประจ าปี จะต้อง มีข้อมูล
สรุปผล การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของ สถานศึกษา ใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาวภูริดา  อุพลรัมย์ 

กำรปฏิบัติงำน 

๐๑๓ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการ 
ปฏิบัติงานจะต้องมี ข้อมูล 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม ภารกิจ งาน
ท่ีได้รับมอบหมาย และงานสนับสนุนอื่น
ของแต่ละ บุคคลพร้อมรายละเอียดของ 
ภารกิจงาน กลุ่มงานต่างๆ และมี 
แผนผังหรือแผนภูมิประกอบ 

ทุกกลุ่มงาน 
-งานวิชาการ 
-งานบุคคล 
-งานงบประมาณ 
-งานแผน     
-งานพัสดุ 
-งานธุรการ 
-งานอนามัยและโภชนาการ 
โรงเรียน 
-งานอาคารสถานที่ 
-งานความปลอดภัยใน
โรงเรียน  งานแนะแนว 
 



กำรให้บริกำร 

๐๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ* คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ จะต้อง
มี ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือ  หรือมาตรฐาน
การให้บริการตาม อ านาจหน้าท่ีหรือ
ภารกิจของ สถานศึกษา ท่ีผู้มารับบริการ 
จะต้องรับทราบ ซึ่งประกอบด้วย  
ประเภทงาน ให้บริการ ขั้นตอน 

กลุ่มงานทั้ง ๔ ฝ่าย ๘ งาน 
-คู่มือวัดผล 
-คู่มือนักเรียน 
-คู่มือครูท่ีปรึกษา 
-หรือคู่มืองานบริการต่าง ๆ 
ของ แต่ละงาน ฯลฯ 

๐๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ* ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ต้อง มี
ข้อมูล สถิติการให้บริการ ตาม อ านาจ
หน้าท่ีหรือภารกิจของ สถานศึกษา และ
เป็นข้อมูลใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(อย่างน้อย ๖  เดือน) 

กลุ่มงานทั้ง ๔ ฝ่าย ๘ งาน 

๐๑๖ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ 
การให้บริการ 

รายงานผลการส ารวจความพึง พอใจ
การให้บริการ ต้องมีข้อมูล สรปุผลการ
ส ารวจความพึงพอใจ การให้บริการ ตาม
อ านาจหน้าท่ี หรือภารกิจของ
สถานศึกษา ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ มีสถิติ และแบบส ารวจออนไลน์ 

แต่ละกลุ่มงาน สรุปสถิติแบบ 
ส ารวจความพึงพอใจ 

๐๑๗ E–Service E–Service ต้องมีช่องทางท่ี ผู้รับบริการ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย สามารถขอรับ
บริการตาม อ านาจหน้าที่หรือภารกิจ
ของ  สถานศึกษา โดยต้องเป็นช่อง 
ทางผ่านทางเว็บไซต์ของ 
สถานศึกษา เช่น Smart School, My 
office, AMSS++,  Smart Area, 
Smart Office  หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่
โรงเรียน  สร้างขึ้น เพื่อให้บริการ 
ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย 

นายวินัย  ประชุมแดง 

 
 

  



ตัวชี้วดัย่อยที่ ๙.๓ กำรบริหำรเงินงบประมำณ 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 

แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 

๐๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

ประจ าปี จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ  แผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อม  
รายละเอียด 

นางสาวภูริดา  อุพลรัมย์ 

๐๑๙ รายงานการก ากับติดตาม การ
ใชจ้่ายงบประมาณ รายภาค
เรียน 

รายงานการก ากับติดตามการใช้ จ่าย
งบประมาณ รอบ ๖ เดือน  จะต้องมีข้อมูลการ
ก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ของ 
สถานศึกษาตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๕ ของสถานศึกษาเป็น
รอบ  ๖ เดือน 

นางสาววราภรณ์  ทานค า 
  

๐๒๐ รายงานผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ  ประจ าปี 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ต้อง
มี ข้อมูล สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย  งบประมาณประจ าปีของ 
สถานศึกษา ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาววราภรณ์  ทานค า 
   

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ 

๐๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการ จัดหาพัสดุ 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
จะต้องมี  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ ตามท่ีสถานศึกษาจะต้องด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ  จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะต้อง  
เป็นข้อมูลภายใน ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายเดชชาติ  วันทนาพิทักษ์ 

 
 

 
 
 
 
 

  



ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ(ต่อ) 

๐๒๒ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ี 
หน่วยงานจะต้องด าเนินการ  ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 
๒๕๖๕ ยกตัวอย่างเช่น  ประกาศ
เชิญชวน ประกาศผล  การจัดซื้อ
จัดจ้าง เป็นต้น 
เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายเดชชาติ  วันทนาพิทักษ์ 

๐๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การ 
จัดหาพัสดุรายเดือน 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ 
จัดหา พัสดุรายเดือน จะต้องมี 
ข้อมูลสรุปผล การจัดซื้อหรือจัด 
จ้างตามแบบ สขร.๑ และ 
จะต้องเป็นข้อมูลภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นายเดชชาติ  วันทนาพิทักษ์ 

๐๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ 
การจัดหาพัสดุประจ าปี 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การ จัดหาพัสดุประจ าปี จะต้อง 
มีข้อมูล สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหา พัสดุใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ี 
ผ่านมาอย่างน้อยจะต้อง 
ประกอบด้วย 
๑) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ 
๒) ปัญหาและอุปสรรคของ การ 
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
๓) ข้อเสนอแนะการปรับปรุง  
พัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ 
จัดหาพัสดุ 

นายเดชชาติ  วันทนาพิทักษ์ 

 
 
 



ตัวชี้วดัย่อยที่ ๙.๔ กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 

กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

๐๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากร  
บุคคล 

นโยบายการบริหารงานบุคคลใน  
สถานศึกษา จะต้องมีนโยบาย 
หรือทิศ ทางการบริหารงาน 
บุคคลในสถานศึกษา ที่มีความ 
โปร่งใส สอดคล้องกับการ 
ขับเคลื่อนภารกิจของ 
สถานศึกษาและทิศทางการ 
ปฏิรูปประเทศ 
หมายเหตุ : ภารกิจของ 
สถานศึกษา หมายถึง บทบาท 
หน้าท่ีของสถานศึกษาตาม  
เจตนารมณ์ของ พรบ.การศึกษา 
ชาติและนโยบายการงดรับ 
ของขวัญ 

นายสมพบ  เกรียรัมย์ 

๐๒๖ การด าเนินการตามนโยบายการ 
บริหารทรัพยากรบุคคล 

การด าเนินการตามการ 
บริหารงานบุคคล ในสถานศึกษา  
จะต้องมีการด าเนินการตาม 
นโยบายการบริหารงานบุคคล  ใน
สถานศึกษา เช่น การวางแผน 
อัตราก าลัง การสรรหาคนดี คน 
เก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ของสถานศึกษา การพัฒนา 
บุคลากร (การพัฒนาบุคลากร  
การสร้างทางก้าวหน้าในสาย 
อาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา 
วินัยของบุคลากรในสถานศึกษา  
เป็นต้น ท้ังนี้ต้องเป็นไปตามกฎ  
ระเบียบ ข้อบังคับ และ พรบ.ท่ี 
เกี่ยวข้อง 

นายสมพบ  เกรียรัมย์ 



 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 

กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (ต่อ) 

๐๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา  
ทรัพยากรบุคคล 

หลักเกณฑ์การบริหารและ 
พัฒนาครูและบุคลากรใน 
สถานศึกษา จะต้องมีการก าหนด 
หลักเกณฑ์การบริหารและ 
พัฒนาครูและบุคลากรใน 
สถานศึกษา ซึ่งเป็นไปตาม 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และพรบ. 
ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์ การ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งต้ัง 
บุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนา 
บุคลากร หลักเกณฑ์การ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ  และ
การสร้างขวัญก าลังใจ 

นายสมพบ  เกรียรัมย์ 

๐๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนา  
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

รายงานผลการบริหารและ 
พัฒนาครูและบุคลากรใน 
สถานศึกษาประจ าปี จะต้องมี  
การประเมินผลการบริหารและ 
พัฒนาครูและบุคลากรใน 
สถานศึกษาประจ าปีและจัดท า 
เป็นรายงานผลการด าเนินงาน  
ประจ าปีของสถานศึกษาใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นายสมพบ  เกรียรัมย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วดัย่อยที่ ๙.๕ กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 

กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 

๐๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริต 

การจัดท าคู่มือการร้องเรียนการ ทุจริต นายสมพบ  เกรียรัมย์ 

๐๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต 
จะต้องมีช่องทางท่ี 
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี ส่วนได้
ส่วนเสีย สามารถแจ้ง เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตของ บุคลากรในสถานศึกษา โดย 
จะต้องเป็นช่องทางผ่านทาง เว็บไซต์ของ
สถานศึกษา 

นางสาวนัชชา  โรจน์บูรณาวงศ์ 

๐๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การ ทุจริตประจ าปี 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต
ประจ าปี จะต้องมีข้อมูล สรุปจ านวน 
ประเภทและผลการ ด าเนินงาน เรื่อง 
ร้องเรียนการ ทุจริตของบุคลากรใน 
สถานศึกษา ในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 

นายสมพบ  เกรียรัมย์ 
 

เปิดโอกำสให้มีส่วนร่วม 

๐๓๒ ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  จะต้องมี 
ช่องทาง ที่ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อหรือผู้มี 
ส่วนได้ส่วน เสีย สามารถให้ความคิดเห็น  
หรือข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้องกับ การ
ด าเนินงานของสถานศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย จะต้องเป็น
ช่องทางผ่านทาง เว็บไซต์ของสถานศึกษา 
 
 
 
 

นางสาวนัชชา  โรจน์บูรณาวงศ์ 



ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 

๐๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน ร่วมจะ 
ต้องมีการด าเนินการ  หรือกิจกรรมท่ีแสดง
ถึงการเปิด โอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้  มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม 
ภารกิจของสถานศึกษา เช่น  ประชุม 
กิจกรรม การวางแผน งานกับหน่วยงาน
ต่างๆ เป็น ข้อมูลภายใน ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕ 

นางสาวธนาภรณ์  สว่างศรี 

 

ตัวชี้วดัที่ ๑๐ กำรป้องกันกำรทุจริต 
ค ำอธิบำย เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูล ท่ีเป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของ 

สถานศึกษา เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ  (๑) การ
ด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อ การป้องกันการทุจริต 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ  (๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและปอ้งกัน  การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล ในประเด็น
ข้างต้นแสดงถึงความพยายามของสถานศึกษา ท่ีจะป้องกันการทุจริต ใน สถานศึกษาให้ลดน้อยลง หรือไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้ 
แหล่งข้อมูล เว็บไซต์สถานศึกษา 

ประเด็นกำรประเมิน ประกอบด้วย ๑๐ ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
ตัวชี้วดัย่อยที่ ๑๐.๑ กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 

 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 

เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 

๐๓๔ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  
จะต้องมีการแสดงเจตนารมณ์  
หรือค ามั่นของผู้บริหาร 
สถานศึกษาสูงสุดคนปัจจุบันว่า 
จะปฏิบัติหน้าท่ีและบริหาร 
สถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต  
โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรร 
มาภิบาล โดยจัดท าอย่างน้อย ๒  
ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และ 
ภาษาอังกฤษ (ประกาศหน้าเสา 
ธง บันทึกภาพและวิดีโอ) 

นางสาวเขมจิรา  โกเทริป ู 



ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 

๐๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
จะต้องมีการด าเนินการหรือ 
กิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีส่วนรว่ม 
ของผู้บริหารสถานศึกษาสูงสุด  
คนปัจจุบัน ในการให้ 
ความส าคัญกับการปรับปรุง 
พัฒนาสถานศึกษา (เป็นกิจกรรม 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รร. 
สุจริต ของผู้บริหารสถานศึกษา 
เท่านั้น) 

นางสาวธนาภรณ์  สว่างศรี 

กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อกำรป้องกันกำรทุจริต 

๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจ าปี 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจ าปี จะต้องมีการประเมิน ความ
เสี่ยงของการด าเนินงานท่ี อาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือการ ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของ  สถานศึกษา และจะต้อง
เป็นการ  ด าเนินงานภายใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายสมพบ  เกรียรัมย์ 
 

๐๓๗ การด าเนินการเพื่อจัดการ
ความ เสี่ยงการทุจริต 

การด าเนินการเพื่อจัดการความ เสี่ยง
การทุจริต จะต้องมีการ ด าเนินการ หรือ
กิจกรรมท่ีแสดง ถึงการจัดการความ
เสี่ยงของ  การด าเนินงานท่ีอาจ
ก่อให้เกิด การทุจริต หรือการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ  
ผลประโยชน์ส่วนรวมของ 
สถานศึกษา และจะต้องเป็นการ 
ด าเนินงานภายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๕ (มาตรการจัดการ ความเสี่ยง) 
 
 
 

นายสมพบ  เกรียรัมย์ 
 



กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 

๐๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  จะต้องมี การ
ด าเนินการหรือ  กิจกรรมท่ีแสดงถึงการ 
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให ้ บุคลากรใน
สถานศึกษา ม ี
ทัศนคติ ค่านิยม ในการ 
ปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต  และจะต้องเป็น
ข้อมูลภายใน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
(ระเบียบ การแต่งกาย 
ขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติท่ี เป็นองค์กร) 

นางสาวสุวิมล  เจริญพันธุวงศ์ 

 

แผนปฏบิัตกิำรป้องกันกำรทุจริต 

๐๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต  ประจ าปี 

แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี จะต้องมี 
ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการ  ทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕ ของสถานศึกษา พร้อม 
รายละเอียด 

นายวรเชษฐ์  รักษา 

๐๔๐ รายงานการก ากับติดตามการ 
ด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ราย ภาคเรียน 

รายงานการก ากับติดตามการ ด าเนินการป้องกัน
การทุจริต  รายภาคเรียน จะต้องมีข้อมูล สรุปผล
การด าเนินการป้องกัน การทุจริตของสถานศึกษา  

รายภาคเรียน และจะต้องเป็นข้อมูล ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

นายวรเชษฐ์  รักษา 

๐๔๑ รายงานผลการด าเนินการ 
ป้องกัน  การทุจริตประจ าปี 

รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี  จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการ  ด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตของ 
สถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นายสมพบ  เกรียรัมย์ 

 
  



ตัวชี้วดัย่อยที่ ๑๐.๒ มำตรกำรภำยในเพื่อกำรป้องกันกำรทุจริต 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 

มำตรกำรภำยในเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริต 

๐๔๒ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน ตาม มาตรการ
ป้องกันการทุจริตของ  รร. ตามสรุปผลใน 
๐๔๑ 

นายสมพบ  เกรียรัมย์ 

๐๔๓ การด าเนินการตามมาตรการ 
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในหน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน 
- โรงเรียนสุจริต 
- แผนการสอนบูรณาการต้าน ทุจริตศึกษา
ของครูทุกคน 
- ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม -จิตอาสา 
๙๐๔ 
- รายการเกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรม ความ
ดี ความสุจริต 

นายสมพบ  เกรียรัมย์ 

 
มีหน้ำที่จัดเตรียม จัดหา จัดท าเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นค าถามท่ีรับผิดชอบ และ  
จัดส่งเอกสารหลักฐานให้กับผู้รายงาน “การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
(แอดมินผู้ดูแลเว็บไซต์โรงเรียน : นางพิมพ์พศิา  นาคข า) ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในวันท่ี ๑๕  กันยายน ๒๕๖๕ 

 
๔. คณะกรรมกำรรำยงำนผล “กำรประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประกอบด้วย  

๔.๑ นายสมพบ  เกรียรัมย์   ครู  หัวหน้าผู้รับผิดชอบ ITA โรงเรยีน  
๔.๒ นายสมพบ  เกรียรัมย์   คร ู รับผิดชอบโรงเรียนสุจริต  
๔.๓ นางสาวนัชชา  โรจน์บูรณาวงศ์     คร ู ผู้รับผิดชอบ ITA 

มีหน้ำที่รับเอกสาร หลักฐาน รอ่งรอย จากคณะกรรมการฝ่ายรวบรวมเอกสาร และเข้าไปรายงานผลการ
ด าเนินงาน “การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในเว็บไซต์ของโรงเรียนสม
เสม็ดวิทยา ตามท่ีได้สร้างหัวข้อไว้แล้วตามลิงก์นี้  https://www.somsamedwittaya.ac.th ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย
ภายในวันท่ี ๑๕  กันยายน ๒๕๖๕ 

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อใหบ้ังเกิดผลดี และ 
ประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน และราชการสืบไป หากมีปัญหาขัดข้องประการใด ให้แจ้งคณะกรรมการอ านวยการทราบ  
เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป พร้อมท้ังให้ลงลายมือชื่อ รับทราบการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และ  
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา ตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้ 

 

 

 

https://www.somsamedwittaya.ac.th/


ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันท่ี  1  กันยายน ๒๕๖๕ 
 
 

(นายพีระพรรดิ์  อ่อนเรือง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 


