
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนท่าอุแทพิทยา อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ที ่     พิเศษ/๒๕๖๕                   วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรื่อง รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา  

ตามที่คณะกรรมการการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ

ด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้น าเรียนการประเมินผลและวิเคราะห์ผล  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ของโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน และน าข้อเสนอแนะไปจัดท ามาตรการในการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 

ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล 

และความโปร่งใส ตรวจสอบได้ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

บัดนี้คณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องได้ด า เนินการปรับปรุงมาตรการที่อยู่ ในควา มรับผิดชอบ                 

ตามข้อเสนอแนะและแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานส าหรับการประเมิน 

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕         

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี ้

๑. ตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา มีดังนี้ 

(๑) ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๘.๓๕ 

เป็นคะแนนจากการประเมินของบุคลากรภายในสถานศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวกับการรับรู้แนวปฏิบัติของ

หน่วยงานการใช้ทรัพย์สินของราชการ ขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานใน

หน่วยงาน การขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และการก ากับดูแลตรวจสอบการใช้

ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง แต่ทั้งนี้ควรมีการ

พัฒนาปรับปรุงเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรปรับปรุงขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของ

ราชการ และการก ากับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการให้มีความรวดเร็วและรัดกุม ปรับปรุงวิธีการ

และขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 



    (๒) ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๕.๑๕ เป็นคะแนน 

จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ         

การด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน

และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่าประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ       

ด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน 

แก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบการเรียกรับสินบน 

แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะ 

อย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลาย การให้บริการเกิดความโปร่งใส ปรับปรุง 

วิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการปรับปรุงการด าเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 

   (๓) ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๐.๓๑ เป็น     

คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน                         

ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อ

สาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการสื่อสารในเรื่ องผลการด าเนินงานของหน่วยงาน        

และข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้  

ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการ 

รับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

ด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

  (๔) ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทํางาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๗.๘๖ เป็นคะแนน 

จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุง 

ระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ 

และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิด

ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อเข้ามา

มีส่วนร่วมในการปรบัปรุง พัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 

   (๕) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๖.๒๘ เป็นคะแนนจากการ 

ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ 

สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการ 

ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การบริหาร

เงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การ



บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (๕) การส่งเสริมความโปร่งใส

ในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิด การมี

ส่วนร่วม 

   (๖) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๖๒.๕๐ เป็นคะแนนจาก

การประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของสถานศึกษา เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ 

ของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ 

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

และ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน เพื่อ 

ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึงการให้ความส าคัญ

ต่อผลการประเมินเพื่อน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในสถานศึกษา และมีการก ากับ

ติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวชี้วัด ประเดน็การประเมิน ประเดน็ที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่๔ การใชท้รัพย์สิน 
ของทางราชการ 

(๑) บุคลากรในสถานศึกษา มีการเอา
ทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว 
หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้องมากน้อย
เพียงใด 
(๒) ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน
ของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 
(๓) ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในสถานศึกษาของ
ท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องมากน้อย
เพียงใด 
(๔) บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนมีการ
น าทรพัย์สิน ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขอ
อนุญาตอย่างถูกต้องจากสถานศึกษาของ
ท่าน มากน้อยเพียงใด 

(๑) ควรมีหนังสือขออนุญาต
เพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใชอ้ย่างรัดกุม 
 



(๕) ท่านรู้แนวปฏิบัติของสถานศึกษาของ
ท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรพัย์สินของราชการที่
ถูกต้องมากน้อยเพียงใด       
(๖) สถานศึกษาของท่าน มีการก ากับดูแล
และตรวจสอบ การใช้ทรพัย์สินของราชการ 
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด 

ตัวชี้วัดที่  ๖ คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

(๑) การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่ผู้รับ 
บริการเป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่
ก าหนด 
(๒) การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้
มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่า เทียมกันของ
พนักงาน 

(๑) มีขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
อย่างชัดเจน 
( ๒ )  ส ร้ า ง จิ ต ส า นึ ก แ ก่
พนักงานในหน่ วยงานให้ 
บริการต่อผู้มาติดต่ออย่างเท่า
เทียมกัน 

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

(๑) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่อง
ต่าง ๆ ต่อสาธารณชน 
(๒) ผลการด าเนินงานของหน่วยงานและ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ 
(๓) การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งค าติชม
หรือความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงาน/
การให้บริการ 
(๔) ช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถ ร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

( ๑ )  เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ข อ ง
หน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อ
สาธารณชน 
(๒) แจ้งผลการด าเนินงานข้อ 
ร้องเรียนต่อสาธารณชน 
(๓) จัดช่องทางให้ผู้รับบริการ 
แสดงความคิดเห็น/ร้องเรียน 
เกี่ยวกับการด าเนินงาน /การ 
ให้บริการ อย่างหลากหลาย 

ตัวชี้วัดที่  ๘ การปรับปรุง
ระบบการท างาน 

(๑) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้เสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุ งพัฒนาการด า เนินงาน /การ
ให้บริการของหน่วยงาน 
(๒) การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/
การให้บริการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 

(๑) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ   
หรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน การบริการให้เกิด
ความโปร่งใส มีวิธีการและ
ขั้นตอนการท างานให้ดขีึ้น 

ตัวชี้ วัดที่  ๙ การเปิดเผย
ข้อมูล 

(๑) ข้อมูลพื้นฐาน  (๑) พัฒนาระบบให้มีช่องทาง
เพื่อทานของข้อมูลการติดต่อ  



     - การเปิดเผยเพื่อสอบทานของ ข้อมูล
การติดต่อ  
(๒) การบริหารงาน  
     -  การ เปิด เผยข้อมูล  E-service ไม่  
สอดคล้ องตามรายละ เอี ยดที่ ก าหนด  
( ๓ )  ก า ร บ ริ ห า ร เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ  
      - การเปิดเผยข้อมูล แผนการ จัดซื้อจัด
จ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ไม่สอดคล้อง
ตามรายละเอียดทีก่ าหนด 

(๒)  ปรับปรุ งข้อมูลระบบ  
E-service ให้ สอดคล้องตาม 
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ที่ ก า ห น ด  
(๓) ปรับปรุงข้อมูล แผนการ 
จัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการ
จัดหาพัสดุให้สอดคล้องตาม 
รายละเอียดที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกัน
การทุจริต 

(๑) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
(๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

(๑) วางแผนและด าเนินการ
เพื่อป้องกัน การทุจริตอย่าง
จริงจัง   
(๒) สร้างมาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการ ทุจริต 

 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน

ให้ดีขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
(1) ส่งเสริมความโปร่งใสใน 
หน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่อง 
ร้องเรียน 

จัดท ามาตรการส่งเสริมความ 
โปร่งใสในหน่วยงาน 

- ผู้บริหารสถานศึกษา 
- กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกัน 
การทุจริต 

จัดท ามาตรการภายในเพื่อป้องกัน 
การทุจริต ได้แก่ 
-  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ 
สาธารณะ 
- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี 
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
-  หลั ก เกณฑ์  มาตรการและ 
แนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บการ 
จัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการ 

- ผู้บริหารสถานศึกษา 
- กลุ่มบริหารงานบุคคล 
- กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 



ทุจริต และประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนท่าอุแท
พิทยา 
- มาตรการป้องกันการรับสินบน 
-  มาตรการป้องกันการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลย 
พินิจ 

 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาและกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ด าเนินการปรับปรุงโดยการส่งเสริมความ 

โปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณี    

เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนท่าอุแทพิทยา และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน 

ร่วม 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานงบประมาณ ร่วมกันด าเนินการ 

ปรับปรุงการด าเนินการเพื่อปอ้งกันการทุจริต โดยร่วมกันจัดท ามาตรการภายใน เพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก ่

- มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

- หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ ข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และ

ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

- มาตรการป้องกันการรับสินบน 

- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

เป็นปัจจุบัน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนท่าอุแทพิทยาครบถ้วนแล้ว รายละเอียดดังปรากฎตาม 

ส ำเนาเอกสารเกี่ยวข้องกับเรื่องแนบมาพร้อมนี ้



จากการที่โรงเรียนท่าอุแทพิทยา ได้ด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ภายในหน่วยงานและด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การท างานตั้งแต่ปีงบประมาณ 

๒๕๖๕ จนถึงปัจจุบัน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่มีผู้ใดถูกร้องเรียนว่ากระท าการทุจริต 

ประพฤติมิชอบแต่อย่างใด ดังปรากฏตามรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ซึ่งไดม้ีการเผยแพร่เว็บไซต์ของส านักงานเรียบร้อยแลว้ 

เมื่อผลการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นประการใด คณะกรรมการฯ จะได้น าเรียน 

เสนออีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทุกคนของโรงเรียนท่าอุแทพิทยาได้ร่วมกันวิเคราะห์และร่วมกันพัฒนา 

ปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นและมีความยั่งยืนต่อไป 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 

ความคิดเห็น ของผู้อํานวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

- อนุญาตให้ใช้ส าเนาหนังสือฉบับน้ีแจ้งเวียนครูและบุคลากรโรงเรียนท่าอุแทพิทยาทุกคน 

- อนุญาตให้น าข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

 

                                                                                          (นางสาวพรพิมล แซ่ฟุ้ง)  

                                                                                รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง  

                                                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าอุแทพทิยา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 
 

 

 



 

 
                                                   ค าสั่งโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

ที่ ๐๘๕/๒๕๖๕ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผูร้ับผิดชอบการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  

ในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน ์
 ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 

                                   ------------------------------------------------------------- 
    ตามที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฏร์ธานี ชุมพร  ได้จัดให้มีการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ โดยแบ่งเป็นการประเมินผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) รวมทั้งตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
โดยก าหนดให้มีระยะเวลาการด าเนินงานภายในวันที่  ๙ สิ งหาคม  – ๑๐ กันยายน พ .ศ .๒๕๖๕  
             เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการเตรียมการประเมิน ดังนี้ 

 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอํานวยการ  มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกในการท างาน 
ตลอดจนประสานงานให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวพรพิมล  แซ่ฟุ้ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ  

๒. นางสาวพัชราพรรณ  เพชรอาวุธ ครู คศ.๒         รองประธาน 
 ๓. นางสาวนลัทพร  มีแก้ว  ครู คศ.๒         กรรมการ 
 ๔. นายธีระวัฒน์  ศรีภักดี   ครู คศ.๒         กรรมการ 
 ๕. นายปิยวัฒน์   วิชัยดิษฐ  ครู คศ.๒         กรรมการ 
 ๖. นางสาวอัสม๊ะห์   เส็นบัตร  ครู คศ.๑         กรรมการ 
 ๗. นางสาวจริยา  ชุมกลัด   ครู คศ.๑         กรรมการและเลขานุการ 
 

๒. คณะกรรมการฝ่ายดําเนินการรวบรวมแบบตอบรับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีหน้าที่ 
เตรียมความพร้อมในการด าเนินการท าแบบตอบรับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT)                  
และด าเนินการรวบรวมการตอบแบบตอบรับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT)  ให้ครบถ้วน        
ตามจ านวน ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวพัชราพรรณ  เพชรอาวุธ ครู คศ.๒         ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวโรสนานี  ทิพย์หมัด  ครู คศ.๑         รองประธาน 
 ๓. นางสาวภัชรพร  มีคล้าย    ครู คศ.๑         กรรมการ 
 ๔. นางสาวบุษกร  อุทัยรัตน ์  ครูอัตราจ้าง         กรรมการ 
 ๕. นางสาวจริยา ชุมกลัด   ครู คศ.๑         กรรมการและเลขานุการ 



๓. ทําแบบตอบรับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) มีหน้าที่ ตอบแบบตอบรับการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ในวันที่ ๙ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕   ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวพรพิมล  แซ่ฟุ้ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน        ประธานกรรมการ  

๒. คณะครูโรงเรียนท่าอุแทพิทยาทุกท่าน           กรรมการ 
 ๓. นางสาวจริยา  ชุมกลัด   ครู คศ.๑         กรรมการและเลขานุการ 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายดําเนินการรวบรวมแบบตอบรับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   
มีหน้าที่ เตรียมความพร้อมในการด าเนินการท าแบบตอบรับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
และด าเนินการรวบรวมการตอบแบบตอบรับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ให้ครบถ้วนตาม
จ านวน ในวันที่ ๑๖ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย 
 ๑. นายธีระวฒัน์  ศรีภักดี   ครู คศ.๒         ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวนลัทพร  มีแก้ว  ครู คศ.๒         รองประธาน 
          ๓. นางสาวสุจิตรา ศรีคง   ครูอัตราจ้าง         กรรมการ 

          ๔. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1            กรรมการ 

          ๕. นางสาวจริยา ชุมกลัด   ครู คศ.๑         กรรมการและเลขานุการ 

๕. คณะกรรมการฝ่ายดําเนินการให้ข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบ ในการนําข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ เป็น
ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  มีหน้าที่ รวบรวม
ข้อมูลตามหัวข้อประเมิน O๑ – O๔๑ ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ และส่งข้อมูลให้ผู้บริหารตรวจสอบ เพื่อท าการ
เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะในล าดับต่อไป ภายในวันที่ ๑ – ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ประกอบด้วย 

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ครูผูร้ับผิดชอบ 
O๑ โครงสร้าง • แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 

• ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน สอดคล้อง
กับภารกิจงาน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ     
ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป ด้านกิจการนักเรียน       
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นางสาวบุษกร อุทัยรัตน ์  
นายธีรพันธ์ พิจารณ์ 
นางอุทัยวรรณ พรหมอินทร ์
นางสาวศุภาพิชญ์ สังข์เมือง 
นางสาวจันทิมา บัวทอง  

O๒ ข้อมูลผู้บริหาร • แสดงข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษา 
• แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย 
เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) 
 

นางสาวบุษกร อุทัยรัตน ์  
นายธีรพันธ์ พิจารณ ์
นางอุทัยวรรณ พรหมอินทร ์
นางสาวศุภาพิชญ์ สังข์เมือง 
นางสาวจันทิมา บัวทอง 

O๓ อ านาจหน้าที่ • แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด นางสาวพรพิมล แซ่ฟุ้ง 
นางสาวสุกันยา เศรษฐขา  



O๔ แผน
ยุทธศาสตร์
หรือ 
แผนพัฒนา
สถานศึกษา 

• แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี 
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือ
แนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
• เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

นางสาวนลัทพร มีแก้ว 
นางสาวอัสม๊ะห์    เส็นบัตร 
นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด 
นายนที รุ่มรวย  

O๕ ข้อมูลการ
ติดต่อ 

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี ้
• ที่อยู่หน่วยงาน 
• หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได ้
• หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี) 
• ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) ที่สามารถติดต่อได้ 
• แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

นางสาวบุษกร อุทัยรัตน ์
นายธีรพันธ์ พิจารณ ์  
นางอุทัยวรรณ พรหมอินทร ์
นางสาวศุภาพิชญ์ สังข์เมือง 
นางสาวจันทิมา บัวทอง 
 

O๖ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

• แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงาน      ของ
หน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบดว้ย 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม  
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และ
แก้ไขเพิ่มเติม  
- พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

นางสาวจริยา ชุมกลัด 
นางสาวสุรีรัตน์ ช่วยบ ารุง 
นางสาวณัฏฐ์นรี ช่วยพันธ ์
นางสาวโสภิตา ชนะภักดี 

O๗ ข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

• แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน ตามอ านาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน  
• เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นางสาวบุษกร อุทัยรัตน ์
นายธีรพันธ์ พิจารณ ์  
นางอุทัยวรรณ พรหมอินทร ์
นางสาวศุภาพิชญ์ สังข์เมือง 
นางสาวจันทิมา บัวทอง 

O๘ Q&A • แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก สามารถ
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสาร ให้ค าตอบกับ 
ผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์
ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความ  
ถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น 

นางสาวบุษกร อุทัยรัตน ์  
นายธีรพันธ์ พิจารณ ์
นางอุทัยวรรณ พรหมอินทร ์
นางสาวศุภาพิชญ์ สังข์เมือง 
นางสาวจันทิมา บัวทอง 



O๙ Social 
Network 

• แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, 
Twitter, Instagram เป็นต้น 

นางสาวบุษกร อุทัยรัตน ์  
นายธีรพันธ์ พิจารณ ์
นางอุทัยวรรณ พรหมอินทร ์
นางสาวศุภาพิชญ์ สังข์เมือง 
นางสาวจันทิมา บัวทอง 

O๑๐ แผน
ด าเนินงาน
ประจ าป ี

• แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ 
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ      
หรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ และระยะเวลาในการด าเนินการ  
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นางสาวพรพิมล แซ่ฟุ้ง 
นางสาวนลัทพร มีแก้ว 
นางสาวอัสม๊ะห์   เส็นบัตร 
นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด 
นายนที รุ่มรวย 

O๑๑ รายงานการ
ก ากับติดตาม 
การ
ด าเนินงาน
ประจ าปี รอบ 
๖ เดือน 

• แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี      
ในข้อ O10 
• มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียด
งบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน  
• สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส                
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก                     
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

นางสาวนลัทพร มีแก้ว 
นางสาวอัสม๊ะห์   เส็นบัตร 
นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด 
นายนที รุ่มรวย 

O๑๒ รายงานผล
การ
ด าเนินงาน 
ประจ าป ี

• แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าป ี
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย      
ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
• เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

นางสาวพรพิมล แซ่ฟุ้ง 
นางสาวนลัทพร มีแก้ว 
นางสาวอัสม๊ะห์   เส็นบัตร 
นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด 
นายนที รุ่มรวย 

O๑๓ คู่มือหรือ
มาตรฐาน   
การปฏิบัติงาน 

• แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่บุคลากร  
ในหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย       
คู่มือการปฏิบัติภารกิจงาน 5 ด้าน ส าหรับบุคลากรในหน่วยงาน        และ
ก าหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร 

นายธีระวัฒน์  ศรีภักด ี
นางสาวศุภานิช อินตา 
   

O๑๔ คู่มือหรือ
มาตรฐาน   
การให้บริการ 

• แสดงคู่มือการให้บริการหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัต ิที่ผู้รับบริการหรือผู้
มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อ       
กับหน่วยงาน  

นายธีระวัฒน์  ศรีภักด ี
นางสาวนลัทพร  มีแก้ว 
นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ  
นายปิยวัฒน์   วิชัยดิษฐ 



• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเภท
งานให้บริการ ขั้นตอน การให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบการให้บริการ 
• หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ 

นางสาวศุภานิช อินตา 
นางสาวสุกันยา เศรษฐขาว 
นางสาวอารียา หมื่นระย้า 
 

O๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติ
การให้บริการ 

• แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน  
• สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย       6 
เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

นายธีระวัฒน์  ศรีภักด ี
นางสาวนลัทพร  มีแก้ว 
นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ 
นายปิยวัฒน์   วิชัยดิษฐ 
นางสาวศุภานิช อินตา 
นางสาวสุกันยา เศรษฐขาว 

O๑๖ รายงานผล
การส ารวจ 
ความพึงพอใจ
การให้บริการ 

• แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน  
• เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นายธีระวัฒน์  ศรีภักด ี
นางสาวนลัทพร  มีแก้ว 
นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ 
นายปิยวัฒน์   วิชัยดิษฐ 
นางสาวศุภานิช อินตา 
นางสาวสุกันยา เศรษฐขาว 

O๑๗ E–Service • แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐ สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ขอรับบริการ        
ไม่จ าเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน  
• สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

นางสาวบุษกร อุทัยรัตน ์  
นายธีรพันธ์ พิจารณ ์
นางอุทัยวรรณ พรหมอินทร ์
นางสาวศุภาพิชญ์ สังข์เมือง 
นางสาวจันทิมา บัวทอง 

O๑๘ แผนการใช้
จ่าย 
งบประมาณ
ประจ าปี 

• แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ1ปีงบประมาณ 
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณตาม
แหล่งที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย  
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

นางสาวนลัทพร  มีแก้ว 
นางสาวสุดารัตน์ สุขเขียว 
นางสาวนันทวดี  ใจห้าว 
นางสาวสุรีรัตน์ ช่วยบ ารุง 
นายนที รุ่มรวย 

O๑๙ รายงานการ
ก ากับติดตาม 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
ประจ าปีรอบ 
๖ เดือน 

• แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี ในข้อ o18 
• มีข้ อมู ล รายละเอี ยดความก้ าวหน้ า  อย่ า งน้ อยประกอบด้ วย 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  

นางสาวนลัทพร  มีแก้ว 
นางสาวสุดารัตน์ สุขเขียว 
นางสาวนันทวดี  ใจห้าว 
นางสาวสุรีรัตน์ ช่วยบ ารุง 
นายนที รุ่มรวย 
 



• สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย       6 
เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

O๒๐ รายงานผล
การใช้จ่าย 
งบประมาณ
ประจ าป ี

• แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ผ ล ก า ร ใ ช้ จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ  ปั ญ ห า อุ ป ส ร ร ค                      
และข้อเสนอแนะ  
• เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

นางสาวนลัทพร  มีแก้ว 
นางสาวสุดารัตน์ สุขเขียว 
นางสาวนันทวดี  ใจห้าว 
นางสาวสุรีรัตน์ ช่วยบ ารุง 
นายนที รุ่มรวย 

O๒๑ แผนการจัดซื้อ
จั ด จ้ า ง ห รื อ 
แผนการจัดหา
พัสด ุ

• แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงาน 
จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท หรือการจัด
จ้างที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง          
ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติม 
โดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว 

นางสาวเนตรชนก   มีนวลชื่น 
นางสาวสุรีรัตน์ ช่วยบ ารุง 
 

O๒๒ ประกาศต่างๆ 
เกี่ยวกับ การ
จัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหา
พัสด ุ

• แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ยกตัวอย่างเช่น 
ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

นางสาวเนตรชนก   มีนวลชื่น 
นางสาวสุรีรัตน์ ช่วยบ ารุง 
 

O๒๓ ส รุ ป ผ ล ก า ร
จัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหา
พั ส ดุ  ร า ย
เดือน 

• แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (ตามรูปแบบ สขร.1) 
• มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย  
งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง  
• จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน
แรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใด 
ให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น 

นางสาวเนตรชนก   มีนวลชื่น 
นางสาวสุรีรัตน์ ช่วยบ ารุง 
 



O๒๔ รายงานผล
การจัดซื้อจัด
จ้าง หรือการ
จัดหาพัสดุ
ประจ าป ี

• แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
• มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ ใช้ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
• เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

นางสาวเนตรชนก   มีนวลชื่น 
นางสาวสุรีรัตน์ ช่วยบ ารุง 
 

O๒๕ นโยบายการ
บริหาร 
ทรัพยากร
บุคคล 

• เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้
บังคับในหน่วยงาน ในปงีบประมาณพ.ศ.2565 
• แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน 

นางสาวพรพิมล  แซ่ฟุ้ง 
นายธีระวัฒน์  ศรีภักด ี
นางสาวศุภานิช อินตา 
นางสาวกรรณิกา คงทอง 
นางสาวอารียา หมื่นระย้า 

O๒๖ การ
ด าเนินการ
ตามนโยบาย
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

• แสดงการด าเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ O25   
• เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
  
 

นางสาวพรพิมล  แซ่ฟุ้ง 
นายธีระวัฒน์  ศรีภักด ี
นางสาวศุภานิช อินตา 
นางสาวกรรณิกา คงทอง 
นางสาวอารียา หมื่นระย้า 

O๒๗ หลักเกณฑ์
การบริหาร
และ พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 

•แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับใน
หน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย 
• การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
• การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
• การพัฒนาบุคลากร  
• การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  
• การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ  
หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงาน
บุคคลหน่วยงานสามารถน าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

นางสาวพรพิมล  แซ่ฟุ้ง 
นายธีระวัฒน์  ศรีภักด ี
นางสาวศุภานิช อินตา 
นางสาวกรรณกิา คงทอง 
นางสาวอารียา หมื่นระย้า 

O๒๘ รายงานผล
การบริหาร 
และพัฒนา
ทรัพยากร 
บุคคล
ประจ าป ี

• แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
• มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วยผลการ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหาอุปสรรค     
และข้อเสนอแนะ ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
• เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นางสาวพรพิมล  แซ่ฟุ้ง 
นายธีระวัฒน์  ศรีภักด ี
นางสาวศุภานิช อินตา 
นางสาวกรรณิกา คงทอง 
นางสาวอารียา หมื่นระย้า 



O๒๙ แนว
ปฏิบัติการ
จัดการ เรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริต และ
ประพฤติมิ
ชอบ 

• แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน  
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงานอย่างน้อยประกอบด้วย 
รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียด
ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ                 
และระยะเวลาด าเนินการ 

นางสาวพรพิมล  แซ่ฟุ้ง 
นางสาวศุภานิช อินตา 
นางสาวกรรณิกา คงทอง 
นางสาวอารียา หมื่นระย้า 

O๓๐ ช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติ      
มิชอบ 

• แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน ผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ โดยแยกต่าง หากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ               
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น ได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

นางสาวบุษกร อุทัยรัตน ์  
นายธีรพันธ์ พิจารณ ์
นางอุทัยวรรณ พรหมอินทร ์
นางสาวศุภาพิชญ์ สังข์เมือง 
นางสาวจันทิมา บัวทอง 

O๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียน 
การทุจริต 
และประพฤติ
มิชอบ 

• แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของบุคลากรในหน่วยงาน มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วยจ านวนเรื่อง
ร้องเรียนทั้งหมด จ านวนเรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ และจ านวนเรื่องที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ   
• สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 
เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 
หมายเหตุ : กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน 

นางสาวบุษกร อุทัยรัตน ์  
นายธีรพันธ์ พิจารณ์ 
นางอุทัยวรรณ พรหมอินทร ์
นางสาวศุภาพิชญ์ สังข์เมือง 
นางสาวจันทิมา บัวทอง 

O๓๒ ช่องทางการ
รับฟัง ความ
คิดเห็น 

• แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์  
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น ได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

นางสาวบุษกร อุทัยรัตน ์
นายธีรพันธ์ พิจารณ ์  
นางอุทัยวรรณ พรหมอินทร ์
นางสาวศุภาพิชญ์ สังข์เมือง 
นางสาวจันทิมา บัวทอง 

O๓๓ การเปิดโอกาส
ให้เกิด การมี
ส่วนร่วม 

• แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงก ารเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจ 
ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 

นางสาวพรพิมล  แซ่ฟุ้ง 
นางสาวอารียา หมื่นระยา้ 



• เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
O๓๔ เจตจ านง

สุจริตของ
ผู้บริหาร 

• แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร 
หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
(ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน) 
• จัดท าอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่  ภาษาไทย และภาษาอั งกฤษ 
• แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน  
จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)  (ด าเนินการโดยผู้บริหาร
สูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน ) 
• จัดท าอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
• จัดกิจกรรมปลุกจิตส านึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร เช่น การจัดอบรม
ให้ความรู้  การจัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  การสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ
อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น  
• เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

นางสาวพรพิมล  แซ่ฟุ้ง 
นางสาวพัชราพรรณ เพชรอาวุธ 
นางสาวนลัทพร  มีแก้ว 
นางสาวอัสม๊ะห์   เส็นบัตร 
นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด 
นางสาวศุภานิช อินตา 
นางสาวกรรณิกา คงทอง
นางสาวอารียา หมื่นระย้า 

O๓๕ การมีส่วนร่วม
ของ ผู้บริหาร 

• แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สูงสุดคนปัจจุบัน  
• เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการ 
ให้ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส  
• เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

นางสาวพรพิมล  แซ่ฟุ้ง 
นางสาวอารียา หมื่นระย้า 

O๓๖ การประเมิน
ความเสี่ยง 
การทุจริต
ประจ าป ี

• แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน หรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดการ
ขั ดกั นระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ วนตนกับผลประ โยชน์ ส่ วนรวม                
ของหน่วยงาน  
 • มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และ
ระดับของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เป็นต้น  
 • เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

นายธีระวัฒน์  ศรีภักด ี
นางสาวศุภานิช อินตา 
นางสาวกรรณิกา คงทอง 
 
 
 
 
  

O๓๗ การ
ด าเนินการ
เพื่อจัดการ 
ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

• แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ ยง       
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน  

นายธีระวัฒน์  ศรีภักด ี
นางสาวศุภานิช อินตา 
นางสาวกรรณิกา คงทอง 
 
  



 • เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ
ด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36  
 • เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

O๓๘ การเสริมสร้าง
วั ฒ น ธ ร ร ม
อ ง ค์ ก ร ต า ม
มาตรฐานทาง
จริยธรรม 

• แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างชัดเจนไม่น้อย
กว่า 5 กิจกรรม 
• เป็นการด าเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเอง 
• เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

นางสาวภัชรพร  มีคล้าย   
นางสาวจริยา ชุมกลัด 
นางสาวสุรีรัตน์ ช่วยบ ารุง 
นางสาวสุกันยา เศรษฐขาว 

O๓๙ แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ก า ร ป้ อ ง กั น 
การทุจริต 

• แสดงแผนปฏิบัติการหรือโครงการโรงเรียนสุจริต ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันการทุจริตหรือการพัฒนา ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน  
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ/โครงการฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาด าเนินการ 
• เป็นแผนฯ/โครงการฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

นางสาวภัชรพร  มีคล้าย   
นางสาวจริยา ชุมกลัด 
นางสาวสุรีรัตน์ ช่วยบ ารุง 

O๔๐ รายงานการ
ก ากบัติดตาม
การ
ด าเนินการ
ป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

• แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต  ตามข้อ O39 
• มีข้ อมู ล รายละเอี ยดความก้ าวหน้ า  อย่ า งน้ อยประกอบด้ วย 
ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณที่ใช้ด าเนินการ 
• สามารถจัดท าข้อมูลเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส หรือ ราย 6 เดือน   
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ         
พ.ศ.2565 

นางสาวภัชรพร  มีคล้าย   
นางสาวจริยา ชุมกลัด 
นางสาวสุรีรัตน์ ช่วยบ ารุง 

O๔๑ รายงานผล
การ
ด าเนินการ
ป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี 

• แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต  
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย      
ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
• เป็นการรายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต ของปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

นางสาวภัชรพร  มีคล้าย   
นางสาวจริยา ชุมกลัด 
นางสาวสุรีรัตน์ ช่วยบ ารุง 



O๔๒ มาตรการ
ส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ในหน่วยงาน 
 

• แสดงการวิ เคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส             
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
• มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่
เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องการแก้ไข โดยเร่งด่วน ประเด็น      
ที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ 
• มีการก าหนดแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือ
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ ผลการประเมินฯ 
โดยมีรายละเอียดต่างๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การก าหนดผู้รับผิดชอบ  
หรือผู้เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนว
ทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล 

นางสาวภัชรพร  มีคล้าย   
นางสาวจริยา ชุมกลัด 
นางสาวสุรีรัตน์ ช่วยบ ารุง 

O๔๓ การ
ด าเนินการ
ตาม มาตรการ
ส่งเสริม
คุณธรรม และ
ความโปร่งใส
ในหน่วยงาน 

• แสด งความก้ า วหน้ าห รื อ ผลกา รด า เ นิ นก า รต ามมาตรกา ร                   
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
• มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
• เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

นางสาวภัชรพร  มีคล้าย   
นางสาวจริยา ชุมกลัด 
นางสาวสุรีรัตน์ ช่วยบ ารุง 

 

๖. คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมข้อมูลและนําข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่เป็นข้อมูลสาธารณะ (Open 
Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีหน้าที่ น าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่เป็น
ข้อมูลสาธารณะ ภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 ๑. นางสาวพรพิมล  แซ่ฟุ้ง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ  

๒. นางสาวพัชราพรรณ  เพชรอาวุธ ครู คศ.๒        รองประธาน 
 ๓. นายธีระวัฒน์  ศรีภักด ี  ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๔. นางสาวนลัทพร  มีแก้ว  ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๕. นายปิยวัฒน์   วิชัยดิษฐ  ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๖. นางสาวสุดารัตน์ สุขเขียว  ครู คศ.๒        กรรมการ 
 ๗. นางสาวอัสม๊ะห์   เส็นบัตร  ครู คศ.๑        กรรมการ 

๘. นางสาวภัชรพร  มีคล้าย    ครู คศ.๑        กรรมการ 
 ๙. นางสาวเนตรชนก   มีนวลชื่น  ครู คศ.๑        กรรมการ 
         ๑๐. นางสาวโรสนานี ทิพย์หมัด  ครู คศ.๑        กรรมการ 
         ๑๑. นางสาวศุภานิช อินตา   ครู คศ.๑        กรรมการ 



         ๑๒. นางสาวนันทวดี  ใจห้าว  ครู คศ.๑        กรรมการ 

         ๑๓. นางสาวสุรีรัตน์ ช่วยบ ารุง  ครูผู้ช่วย         กรรมการ 

         ๑๔. นางอุทัยวรรณ พรหมอินทร ์  ครูผู้ช่วย         กรรมการ 

         ๑๕. นายนที รุ่มรวย   ครูผู้ช่วย         กรรมการ 

         ๑๖. นายธีรพันธ์ พิจารณ ์   ครูผู้ช่วย         กรรมการ 

         ๑๗. นางสาวสุกันยา เศรษฐขาว   ครูผู้ช่วย         กรรมการ 

         ๑๘. นางสาวบุษกร อุทัยรัตน ์  ครูอัตราจ้าง        กรรมการ 

         ๑๙. นางสาวอารียา หมื่นระย้า  เจ้าหน้าที่ธุรการ        กรรมการ 

         ๒๐. นางสาวโสภิตา ชนะภักดี  นักศึกษาฝึกประสบการณส์อน กรรมการ 

         ๒๑. นางสาวณัฏฐ์นรี ช่วยพันธ์  นักศึกษาฝึกประสบการณส์อน กรรมการ 

         ๒๒. นางสาวศุภาพิชญ์ สังข์เมือง  นักศึกษาฝึกประสบการณส์อน กรรมการ 

         ๒๓. นางสาวจันทิมา บัวทอง  นักศึกษาฝึกประสบการณส์อน กรรมการ 

         ๒๔. นางสาวจริยา  ชุมกลัด  ครู คศ.๑        กรรมการและเลขานุการ 
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ สู่สาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) มีหน้าที่ ตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ 
 ๑. นายธีระวัฒน์  ศรีภักด ี  ครู คศ.๒        ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวอัสม๊ะห์   เส็นบัตร  ครู คศ.๑         รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวจริยา ชุมกลัด    ครู คศ.๑         กรรมการ 
 ๔. นางสาวบุษกร  อุทัยรัตน ์  ครูอัตราจ้าง                  กรรมการ 
 ๕. นางสาวโรสนานี  ทิพย์หมัด  ครู คศ.๑         กรรมการและเลขานุการ 
 
 

ขอให้ครูและบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฎิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถด้วย
ความวิริยะ อุตสาหะเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางราชการ 
                      สั่ง ณ วันที่   ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
 
                           
                                                                            (นางสาวพรพิมล  แซ่ฟุ้ง) 
                                                                    รองผู้อ านวยการ รักษาการในต าแหน่ง 
                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 



 
 

 

 

 

 


