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คำส่ังโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) 
ท่ี 068 /๒๕๖๕ 

เร่ือง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

…………………………..……………………… 
 

 

  ด้วย โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์) ได้จัดทำโครงการการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามที ่ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันทุจริต 
สำหรับการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA ) น้ัน 
                     เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การจัดทำโครงการดังกล่าว อาศัยอำนาจคำส่ังโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)  
ที่ ๐๔๐ /๒๕๖๕ ลงวันที่  ๑๓  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และความเหมาะสมในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี ดังน้ี 
 

๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ 
          ๑.๑ นายศรากร    เสนะเวส ผู้อำนวยการสถานศึกษา           ประธานกรรมการ 

          ๑.๒ นางจารุณี    น้อยเปรม รองผู้อำนวยสถานศึกษา           รองประธานกรรมการ 

          ๑.๓ นางสาวนริศรา   โชคชยสุนทร รองผู้อำนวยการโรงเรียน            รองประธานกรรมการ 

          ๑.๔ นางวรรณวิมล ป่ินจินดา หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 

          ๑.๕ นางปิยธิดา  ปิลันธนภาคย์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคลากร กรรมการ 

          ๑.๖ นางจารุวรรณ    อินทรชม หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการ 

          ๑.๗ นายศรันย์  เปรมปรีดา หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป           กรรมการ 

          ๑.๘ นางสาวอรวี           พ่ึงดี  ครูผู้ช่วย             กรรมการ/เลขานุการ 
 

มีหน้าท่ี วางแผนในการดำเนินงานและประสานงานกับผู้ท่ีรับผิดชอบในฝ่ายต่าง ๆ ให้คำปรึกษาและ

อำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน กำกับติดตาม และแก้ไขปัญหาอันเกิดข้ึนในระหว่างการดำเนินงานให้

สำเร็จลุล่วงด้วยดี  
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๒. คณะกรรมการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมิน 
๒.๑ ข้อ O๑. โครงสร้าง ประกอบด้วย  

 ๑. นางสาวนริศรา โชคชยสุนทร  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
 ๒. นางสาวอรทัย  ทุมเช้ือ   กรรมการ   (ผู้ Scan) 
 ๓. นางสาววิภาวรรณ ลิขิตบรรณศักด์ิ  กรรมการ/เลขานุการ  (ผู้ Upload) 

 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
ตำแหน่งท่ีสำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายในสอดคล้องกับภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ  
ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารท่ัวไป และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

          ๒.๒ ข้อ O๒. ข้อมูลผู้บริหาร ประกอบด้วย 
           ๑. นางสาวนริศรา โชคชยสุนทร  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
           ๒. นางสาวอรทัย ทุมเช้ือ   กรรมการ   (ผู้ Scan) 
           ๓. นางสาววิภาวรรณ ลิขิตบรรณศักด์ิ  กรรมการ/เลขานุการ  (ผู้ Upload) 
 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษาและหาข้อมูลประกอบด้วย ช่ือ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย 
เบอร์โทรศัพท์ และท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) 

 
           ๒.๓ ข้อ O๓. ข้อมูลอำนาจหน้าท่ี ประกอบด้วย 

            ๑. นายศรากร    เสนะเวส  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
            ๒. นางสาวอรทัย ทุมเช้ือ   กรรมการ   (ผู้ Scan) 
            ๓. นางสาววิภาวรรณ ลิขิตบรรณศักด์ิ  กรรมการ/เลขานุการ  (ผู้ Upload) 
 

           มีหน้าท่ี   หาข้อมูลหน้าท่ีและอำนาจของหน่วยงานตามท่ีกฎหมายกำหนด 

 

           ๒.๔ ข้อ O๔. แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาหน่วยงาน ประกอบด้วย 
            ๑. นางจารุณี  น้อยเปรม  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
            ๒. นางสาวมัญชนิกา บุญยงค์   กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
            ๓. นางสาวพรชนก สิงห์คำ   กรรมการ   (ผู้ Scan) 
            ๔. นางสาวสุภัทตรา สถิตย์บุตร  กรรมการ/เลขานุการ  (ผู้ Upload) 
 

 มีหน้าท่ี   หาข้อมูลแผนการดำเนินงานของสถานศึกษาท่ีมีระยะมากกว่า 1 ปี ข้อมูลรายละเอียดของ
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาหน่วยงาน ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวช้ีวัดเป็น
แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาหน่วยงาน ท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
           ๒.๕ ข้อ O๕. ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย 

          ๑. นางสาวเหมือนแม่    สุขเอม  ประธานกรรมการ        (ผู้หาข้อมูล/ 
                                                                                               ผู้ Scan) 
          ๒. นางสาวอรวี            พ่ึงดี                 กรรมการ                   (ผู้หาข้อมูล) 
          ๓. นางสาวสุภัทตรา      สถิตย์บุตร กรรมการ/เลขานุการ     (ผู้ Upload) 
 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ท่ีอยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ ,
หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี) , อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) ท่ีสามารถติดต่อได้ , แผนท่ีต้ังหน่วยงาน 
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           ๒.๖ ข้อ O๖. กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย 

            ๑. นางจารุวรรณ     อินทรชม  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
            ๒. นางสาวเมเดีย    รองสนาม  กรรมการ   (ผู้ Scan) 
            ๓. นางสาวสุภัทตรา สถิตย์บุตร  กรรมการ/เลขานุการ  (ผู้ Upload) 
 

มีหน้าท่ี   หากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ท่ีเป็นปัจจุบัน 
ประกอบด้วย 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 

           ๒.๗ ข้อ O๗. ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
            ๑. นางสาวปรางค์ศิริ   จันหอม   ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
            ๒. นางสาวพรชนก สิงห์คำ   กรรมการ   (ผู้ Scan) 
            ๓. นางสาวกานดา เหมหงษา  กรรมการ  (ผู้ Upload) 
            ๔. นายสุทธิภัทร์    พลภักดี   กรรมการ/เลขานุการ  (ผู้หาข้อมูล) 

 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าท่ีหรือภารกิจของ
สถานศึกษาเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีเกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
           ๒.๘ ข้อ O๘. Q&A ประกอบด้วย 

            ๑. นางสาวพิมพาภรณ์ ชอบทำดี  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
            ๒. นางสาวกานดา เหมหงษา  กรรมการ/เลขานุการ  (ผู้ Upload) 
 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาท่ีบุคคลภายนอก สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ  
ได้และสถานศึกษาสามารถส่ือสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้โดยมีลักษณะเป็นการส่ือสารได้สองทาง  
ท้ังทางหน้าเว็บไซต์ของสถานศึกษา 

 
          ๒.๙ ข้อ O๙. Social Network ประกอบด้วย 

           ๑. นางสาวศศิธร   กรานโต   ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
           ๒. นางสาวกานดา เหมหงษา  กรรมการ/เลขานุการ  (ผู้ Upload) 
 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา สามารถเช่ือมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
สถานศึกษา 
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          ๒.๑๐ ข้อ O๑๐. แผนดำเนินงานประจำปี ประกอบด้วย 

             ๑. นางสาวมัญชนิกา บุญยงค์   ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
             ๒. นางสาวพรชนก สิงห์คำ   กรรมการ   (ผู้ Scan) 
             ๓. นางสาวสุภัทตรา   สถิตย์บุตร  กรรมการ/เลขานุการ  (ผู้ Upload) 
 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลแผนการดำเนินงานของสถานศึกษาท่ีมีระยะ 1 ปีงบประมาณ ข้อมูลรายละเอียด
ของแผนดำเนินงานประจำปี ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณท่ีใช้และระยะเวลาในการ
ดำเนินการ เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
          ๒.๑๑ ข้อ O๑๑. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน ประกอบด้วย 

             ๑. นางจารุณี    น้อยเปรม   ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
             ๒. นางวรรณวิมล   ป่ินจินดา   กรรมการ   (ผู้หาข้อมูล) 
             ๓. นางสาวเมเดีย รองสนาม   กรรมการ  (ผู้ Scan) 
             ๔. นายกมลชัย ฟองมณี    กรรมการ/เลขานุการ  (ผู้ Upload) 

 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีในข้อ O๑๐  
มีเน้ือหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
และรายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ดำเนินงาน สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 
๖ เดือน ท่ีมีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
          ๒.๑๒ ข้อ O๑๒. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ประกอบด้วย 

             ๑. นางสาวนริศรา โชคชยสุนทร  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
             ๒. นางสาวอรทัย  ทุมเช้ือ   กรรมการ  (ผู้ Scan) 
             ๓. นางสาวสุภัทตรา สถิตย์บุตร  กรรมการ  (ผู้ Upload) 
             ๔. นางสาวรติพร แขกวันวงค์           กรรมการ/เลขานุการ (ผู้หาข้อมูล) 

 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ดำเนินงาน ประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
          ๒.๑๓ ข้อ O๑๓. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

             ๑. นางจารุวรรณ อินทรชม  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
             ๒. นางสาวนิตติยา กระภูชัย             กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
             ๓. นางสาวพรชนก สิงห์คำ   กรรมการ  (ผู้ Scan) 
             ๔. นางสาวสุภัทตรา สถิตย์บุตร  กรรมการ/เลขานุการ (ผู้ Upload) 

 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่บุคลากรในสถานศึกษา ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย คู่มือการปฏิบัติภารกิจงาน  
๔ ด้าน สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา และกำหนดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติ 
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          ๒.๑๔ ข้อ O๑๔. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ประกอบด้วย 

             ๑. นายศรันย์  เปรมปรีดา  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
             ๒. นายสุทธิภัทร์ พลภักดี   กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
             ๓. นางสาวพรชนก สิงห์คำ   กรรมการ  (ผู้ Scan) 
             ๔. นางสาวสุภัทตรา สถิตย์บุตร  กรรมการ  (ผู้ Upload) 
             ๕. นายไกรสร    ศอกขุนทด  กรรมการ/เลขานุการ (ผู้หาข้อมูล) 

 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลคู่มือการให้บริการหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ
สถานศึกษา ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา ข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ
ประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการระยะเวลาที่ใช้ในการ
ให้บริการและผู้รับผิดชอบการให้บริการ 
         
         ๒.๑๕ ข้อ O๑๕. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประกอบด้วย 

            ๑. นางสาววรรณา ภูมิทรัพย์  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
            ๒. นางสาวศิริพร เพ็ชรแดง  กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
            ๓. นางสาวเมเดีย รองสนาม  กรรมการ  (ผู้ Scan) 
            ๔. นางสาวกานดา เหมหงษา  กรรมการ  (ผู้ Upload) 
            ๕. นางลภัสรดา  เกษมพันธ์ุ  กรรมการ/เลขานุการ (ผู้หาข้อมูล) 

 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือนหรือ 
รายไตรมาสหรือราย ๖ เดือน ท่ีมีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
          ๒.๑๖ ข้อ O๑๖. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประกอบด้วย 

             ๑. นางสาวพิมพาภรณ์       ชอบทำดี  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
             ๒. นางสาวเมเดีย       รองสนาม  กรรมการ  (ผู้ Scan) 
             ๓. นางสาววิภาวรรณ        ลิขิตบรรณศักด์ิ กรรมการ  (ผู้ Upload) 
             ๔. นางสาวมัลลิกา       ศรีอำคา  กรรมการ/เลขานุการ (ผู้หาข้อมูล) 

 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสถานศึกษาเป็นรายงานผลของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
          2.17 ข้อ O17. E–Service ประกอบด้วย 

             1. นางสาวกมลวรรณ    บุตรน้อย ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล/ 
                                                                                                         ผู้ Scan) 
             2. นางสาวกานดา เหมหงษา  กรรมการ  (ผู้ Upload) 
             3. นางสาวขนิษฐา ขำเนย   กรรมการ/เลขานุการ (ผู้หาข้อมูล/ 
                                                                                                         ผู้ Scan) 

 

มีหน้าท่ี  หาข้อมูลช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐสอดคล้องกับภาระงานของ
สถานศึกษา ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังสถานศึกษา สามารถ
เข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 
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         2.18 ข้อ O18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประกอบด้วย 

            1. นางจารุณี     น้อยเปรม  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
            2. นางสาวมัญชนิกา    บุญยงค์   กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
            3. นางสาวพรชนก สิงห์คำ   กรรมการ  (ผู้ Scan) 
            4. นางสาววิภาวรรณ    ลิขิตบรรณศักด์ิ  กรรมการ  (ผู้ Upload) 
            5. นางวรรณวิมล ป่ินจินดา           กรรมการ/เลขานุการ (ผู้หาข้อมูล) 

 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานท่ีมีระยะ 1 ปีงบประมาณ ข้อมูล
รายละเอียดของแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งท่ีได้รับการจัดสรร 
และงบประมาณ ตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

         2.19 ข้อ O19. รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน 

ประกอบด้วย 

            1. นางจารุณี     น้อยเปรม  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
            2. นางสาวมัญชนิกา    บุญยงค์   กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
            3. นางสาวพรชนก สิงห์คำ   กรรมการ  (ผู้ Scan) 
            4. นางสาววิภาวรรณ    ลิขิตบรรณศักด์ิ  กรรมการ  (ผู้ Upload) 
            5. นางวรรณวิมล  ป่ินจินดา กรรมการ/เลขานุการ (ผู้หาข้อมูล) 

 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
ในข้อ o18 ข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณสามารถจัดทำ
ข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ท่ีมีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
         2.20 ข้อ O20. รายงานการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน 
ประกอบด้วย 

            1. นางจารุณี     น้อยเปรม  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
            2. นางสาวมัญชนิกา    บุญยงค์   กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
            3. นางสาวพรชนก สิงห์คำ   กรรมการ  (ผู้ Scan) 
            4. นางสาววิภาวรรณ    ลิขิตบรรณศักด์ิ  กรรมการ  (ผู้ Upload) 
            5. นางวรรณวิมล ป่ินจินดา  กรรมการ/เลขานุการ (ผู้หาข้อมูล) 

 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อมูลรายละเอียด
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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         2.21 ข้อ O21. แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกอบด้วย 

            1. นายศรันย์  เปรมปรีดา  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
            2. นางสาวอรทัย   ทุมเช้ือ   กรรมการ   (ผู้ Scan) 
            3. นางสาวกานดา เหมหงษา  กรรมการ  (ผู้ Upload) 
            4. นางสาวมัญชนิกา    บุญยงค์   กรรมการ/เลขานุการ  (ผู้หาข้อมูล) 
 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลแผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามท่ีสถานศึกษาจะต้องดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีไม่มีการจัดจ้างท่ีมีวงเงินเกิน 5 แสนบาท หรือการจัดจ้างท่ีกฎหมายไม่ได้
กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพ่ิมเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มี 
การจัดซ้ือจัดจ้างในกรณีดังกล่าว) 

 
          2.22 ข้อ O22. ประกาศต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกอบด้วย 

             1. นางสาวมัญชนิกา    บุญยงค์   ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
             2. นางสาวอรทัย ทุมเช้ือ            กรรมการ   (ผู้ Scan) 
             3. นางสาวกานดา เหมหงษา  กรรมการ/เลขานุการ  (ผู้ Upload) 
 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลประกาศตามท่ีหน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
          2.23 ข้อ O23. สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประกอบด้วย 

             1. นางจารุณี  น้อยเปรม  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
             2. นางสาวมัญชนิกา    บุญยงค์   กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
             3. นางสาวธนัญญา สุจริต   กรรมการ  (ผู้ Scan) 
             4. นางสาวกานดา เหมหงษา  กรรมการ  (ผู้ Upload) 
             5. นางวรรณวิมล ป่ินจินดา  กรรมการ/เลขานุการ (ผู้หาข้อมูล) 

 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างของสถานศึกษา (ตามรูปแบบ สขร.1) ข้อมูลรายละเอียด
ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประกอบด้วย งานท่ีซ้ือหรือจ้าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซ้ือหรือจ้างรายช่ือ 
ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน ท่ีมีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา  
6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนใด ให้เผยแพร่ว่าไม่มี 
การจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนน้ัน) 

 
           2.24 ข้อ O24. รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ประกอบด้วย 

               1. นางจารุณี  น้อยเปรม  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
               2. นางสาวมัญชนิกา  บุญยงค์   กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
               3. นางสาวธนัญญา สุจริต   กรรมการ  (ผู้ Scan) 
               4. นางสาวกานดา เหมหงษา  กรรมการ  (ผู้ Upload) 
               5. นางวรรณวิมล ป่ินจินดา           กรรมการ/เลขานุการ (ผู้ หาข้อมูล) 

  

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลผลการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน ข้อมูลรายละเอียด ประกอบด้วย งบประมาณท่ี
ใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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          2.25 ข้อ O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 

             1. นางสาวนริศรา    โชคชยสุนทร  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
             2. นางสาวศิริพร     เพ็ชรแดง  กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
             3. นางสาวธนัญญา สุจริต   กรรมการ  (ผู้ Scan) 
             4. นางสาวกานดา เหมหงษา  กรรมการ  (ผู้ Upload) 
             5. นางปิยธิดา   ปิลันธนภาคย์  กรรมการ/เลขานุการ (ผู้หาข้อมูล) 

 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ท่ียังใช้บังคับใน
สถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรท่ีกำหนดในนามของสถานศึกษา 
 

           2.26 ข้อ O26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 
              1. นางสาวนริศรา    โชคชยสุนทร  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
              2. นางสาวศิริพร     เพ็ชรแดง  กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
              3. นางปิยธิดา   ปิลันธนภาคย์  กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
              4. นางสาวธนัญญา สุจริต   กรรมการ  (ผู้ Scan) 
              5. นางสาวกานดา เหมหงษา  กรรมการ  (ผู้ Upload) 
              6. นางฐิตารีญ์    กันต์ธนพลังกร  กรรมการ/เลขานุการ (ผู้หาข้อมูล) 

 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลการดำเนินการท่ีมีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ในข้อ o25 เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
           2.27 ข้อ O27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 

              1. นางสาวนริศรา    โชคชยสุนทร  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
              2. นางสาวศิริพร     เพ็ชรแดง  กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
              3. นางปิยธิดา   ปิลันธนภาคย์  กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
              4. นางสาวธนัญญา สุจริต   กรรมการ  (ผู้ Scan) 
              5. นางสาวกานดา เหมหงษา  กรรมการ  (ผู้ Upload) 
              6. นางฐิตารีญ์    กันต์ธนพลังกร  กรรมการ/เลขานุการ (ผู้หาข้อมูล) 

 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ียังใช้บังคับในสถานศึกษาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 

- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
- การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
- การพัฒนาบุคลากร 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 

(กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลาง การบริหารงานบุคคลสถานศึกษาสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าว
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสถานศึกษา) 
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           2.28 ข้อ O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ประกอบด้วย 

              1. นางสาวนริศรา    โชคชยสุนทร  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
              2. นางสาวศิริพร     เพ็ชรแดง  กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
              3. นางปิยธิดา   ปิลันธนภาคย์  กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
              4. นางสาวธนัญญา สุจริต   กรรมการ  (ผู้ Scan) 
              5. นางสาวกานดา เหมหงษา  กรรมการ  (ผู้ Upload) 
              6. นางฐิตารีญ์    กันต์ธนพลังกร  กรรมการ/เลขานุการ (ผู้หาข้อมูล) 

 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ 
ประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
           2.29 ข้อ O29. แนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 

              1. นางสาวนริศรา    โชคชยสุนทร  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
              2. นางสาวศิริพร     เพ็ชรแดง  กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
              3. นางปิยธิดา   ปิลันธนภาคย์  กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
              4. นางสาวธนัญญา สุจริต   กรรมการ  (ผู้ Scan) 
              5. นางสาวกานดา เหมหงษา  กรรมการ  (ผู้ Upload) 
              6. นางฐิตารีญ์    กันต์ธนพลังกร  กรรมการ/เลขานุการ (ผู้หาข้อมูล) 

 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา ข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย รายละเอียด 

วิธีการท่ีบุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเร่ืองร้องเรียน  
ส่วนงานท่ีรับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการ 
 

           2.30 ข้อ O30. ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 
              1. นางสาวนริศรา    โชคชยสุนทร  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
              2. นายสุทธิภัทร์ พลภักดี   กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
              3. นางสาวอรทัย ทุมเช้ือ   กรรมการ  (ผู้ Scan) 
              4. นางสาววิภาวรรณ ลิขิตบรรณศักด์ิ  กรรมการ  (ผู้ Upload) 
              5. นางสาวมัลลิกา ศรีอำคา   กรรมการ/เลขานุการ (ผู้หาข้อมูล) 

 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนเกี ่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา ผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือ
เป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเร่ืองร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบสามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 
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            2.31 ข้อ O31. ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 

               1. นางสาวนริศรา    โชคชยสุนทร  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
               2. นายสุทธิภัทร์ พลภักดี   กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
               3. นางสาวมัลลิกา ศรีอำคา   กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
               4. นางสาวยุพาพร บรรเลงส่ง  กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
               5. นางสาวอรทัย ทุมเช้ือ   กรรมการ  (ผู้ Scan) 
               6. นางสาววิภาวรรณ ลิขิตบรรณศักด์ิ  กรรมการ  (ผู้ Upload) 
               7. นางสาวขนิษฐา ขำเนย   กรรมการ/เลขานุการ (ผู้หาข้อมูล) 

 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา 
ข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย จำนวนเร่ืองร้องเรียน
ท้ังหมด จำนวนเร่ืองท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนเร่ืองท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถจัดทำข้อมูลเป็น
แบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ท่ีมีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีไม่มีเร่ืองร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเร่ืองร้องเรียน) 
 

          2.32 ข้อ O32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ประกอบด้วย 

             1. นางสาวนริศรา    โชคชยสุนทร  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
             2. นายสุทธิภัทร์ พลภักดี   กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
             3. นางสาวมัลลิกา ศรีอำคา   กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
             4. นางสาวยุพาพร บรรเลงส่ง  กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
             5. นางสาวอรทัย ทุมเช้ือ   กรรมการ  (ผู้ Scan) 
             6. นางสาววิภาวรรณ ลิขิตบรรณศักด์ิ  กรรมการ  (ผู้ Upload) 
             7. นางสาวขนิษฐา ขำเนย   กรรมการ/เลขานุการ (ผู้หาข้อมูล) 

 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าท่ีหรือภาระงานของสถานศึกษา ผ่านทางช่องทางออนไลน์ สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้น ได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 
 

          2.33 ข้อ O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 
             1. นางสาวนริศรา    โชคชยสุนทร  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
             2. นายสุทธิภัทร์ พลภักดี   กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
             3. นางสาวมัลลิกา ศรีอำคา   กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
             4. นางสาวยุพาพร บรรเลงส่ง  กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
             5. นางสาวอรทัย ทุมเช้ือ   กรรมการ  (ผู้ Scan) 
             6. นางสาววิภาวรรณ ลิขิตบรรณศักด์ิ  กรรมการ  (ผู้ Upload) 
             7. นางสาวขนิษฐา ขำเนย   กรรมการ/เลขานุการ (ผู้หาข้อมูล) 

 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มี 
ส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภาระงานของสถานศึกษา เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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          2.34 ข้อ O34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 
ประกอบด้วย 

             1. นางสาวนริศรา    โชคชยสุนทร  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
             2. นายกมลชัย  ฟองมณี   กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
             3. นางสาวพรชนก สิงห์คำ   กรรมการ  (ผู้ Scan) 
             4. นางสาวสุภัทตรา สถิตย์บุตร  กรรมการ  (ผู้ Upload) 
             5. นางฐิตารีญ์  กันต์ธนพลังกร  กรรมการ/เลขานุการ (ผู้หาข้อมูล) 

 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูล 
                       1) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษา เนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าท่ี
และบริหารสถานศึกษา อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (ดำเนินการโดยผู้บริหาร
สูงสุดคนปัจจุบันของสถานศึกษา) จัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  

             2) นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) นโยบายว่าผู้บริหารสถานศึกษา ครู  
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy) (ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุด
คนปัจจุบันของสถานศึกษา) จัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมปลุก
จิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมสถานศึกษา เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
          2.35 ข้อ O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

             1. นางสาวนริศรา    โชคชยสุนทร  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
             2. นางปิยธิดา  ปิลันธนภาคย์  กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
             3. นางสาววรรณา ภูมิทรัพย์  กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
             4. นางสาวพรชนก สิงห์คำ   กรรมการ  (ผู้ Scan) 
             5. นางสาวปรางค์ศิริ จันหอม   กรรมการ  (ผู้ Upload) 
             6. นางสาวขนิษฐา ขำเนย   กรรมการ/เลขานุการ (ผู้หาข้อมูล) 

 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม
สถานศึกษา ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
           2.36 ข้อ O36. การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำปี ประกอบด้วย 

              1. นางสาวนริศรา    โชคชยสุนทร  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
              2. นางปิยธิดา  ปิลันธนภาคย์  กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
              3. นางสาวศิริพร เพ็ชรแดง  กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
              4. นางสาวชนกพร ผกามาศ            กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
              5. นางสาวสุภัทตรา สถิตย์บุตร  กรรมการ  (ผู้ Scan) 
              6. นางสาวปรางค์ศิริ จันหอม   กรรมการ  (ผู้ Upload) 
              7. นางสาวลัดดาภรณ์ ภูแสง   กรรมการ/เลขานุการ (ผู้หาข้อมูล) 

 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลผลการประเมินความเส่ียงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีอาจก่อให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของสถานศึกษาข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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          2.37 ข้อ O37. การดำเนินการเพ่ือจัดการความเส่ียงการทุจริต ประกอบด้วย 

             1. นางสาวนริศรา    โชคชยสุนทร  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
             2. นางปิยธิดา  ปิลันธนภาคย์  กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
             3. นางสาวศิริพร เพ็ชรแดง  กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
             4. นางสาวชนกพร ผกามาศ            กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
             5. นางสาวสุภัทตรา สถิตย์บุตร           กรรมการ  (ผู้ Scan) 
             6. นางสาวปรางค์ศิริ จันหอม            กรรมการ  (ผู้ Upload) 
             7. นางสาวลัดดาภรณ์ ภูแสง            กรรมการ/เลขานุการ (ผู้หาข้อมูล) 

 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการจัดการความเส่ียง ในกรณีท่ีอาจก่อ  ให้
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของสถานศึกษา เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการท่ีสอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพ่ือบริหาร
จัดการความเส่ียงตามข้อ o36 เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
           2.38 ข้อ O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประกอบด้วย 

              1. นางสาวนริศรา    โชคชยสุนทร  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
              2. นางปิยธิดา  ปิลันธนภาคย์  กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
              3. นายธนภัทร จันทกล่ิน  กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
              4. นางสาวอรทัย ทุมเช้ือ   กรรมการ  (ผู้ Scan) 
              5. นางสาววิภาวรรณ ลิขิตบรรณศักด์ิ  กรรมการ  (ผู้ Upload) 
              6. นางฐิตารีญ์ กันต์ธนพลังกร  กรรมการ/เลขานุการ (ผู้หาข้อมูล) 

 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสถานศึกษาให้
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดี 
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างชัดเจนไม่น้อยกว่า  
5 กิจกรรม โดยการดำเนินการท่ีสถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการเอง เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

 
           2.39 ข้อ O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 

              1. นางจารุณี  น้อยเปรม  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
              2. นางสาวศศิธร กรานโต   กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
              3. นางสาวประภาพร สว่างแก้ว  กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
              4. นายธีระวัฒน์ ถาฝัน   กรรมการ  (ผู้ Scan) 
              5. นางฐิตารีญ์ กันต์ธนพลังกร  กรรมการ  (ผู้ Upload) 
              6. นางสาวอรยา ยอดพุดซา  กรรมการ/เลขานุการ (ผู้หาข้อมูล) 

 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลแผนปฏิบัติการหรือโครงการโรงเรียนสุจริต ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริต 
หรือการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา ข้อมูลรายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต / โครงการการโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย โครงการ / กิจกรรม งบประมาณและช่วงเวลา
ดำเนินการ เป็นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต / โครงการโรงเรียนสุจริต ท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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          2.40 ข้อ O40. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 

             1. นางจารุณี  น้อยเปรม  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
             2. นางสาวศศิธร กรานโต   กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
             3. นายธีระวัฒน์ ถาฝัน   กรรมการ  (ผู้ Scan) 
             4. นางฐิตารีญ์  กันต์ธนพลังกร  กรรมการ  (ผู้ Upload) 
             5. นางสาวอรวี  พ่ึงดี   กรรมการ/เลขานุการ (ผู้หาข้อมูล) 

 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการ
โรงเรียนสุจริต ตามข้อ o39 ข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่
ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ดำเนินการสามารถจัดทำข้อมูล เป็นรายเดือนหรือราย
ไตรมาส หรือราย 6 เดือน ท่ีมีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
          2.41 ข้อ O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ประกอบด้วย 

             1. นางจารุณี  น้อยเปรม  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
             2. นางวรรณวิมล ป่ินจินดา  กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
             3. นางสาวสุชาดา เกตุแก้ว   กรรมการ  (ผู้ Scan) 
             4. นางฐิตารีญ์  กันต์ธนพลังกร  กรรมการ  (ผู้ Upload) 
             5. นางสาวศศิธร กรานโต   กรรมการ/เลขานุการ (ผู้หาข้อมูล) 

 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต 
ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ ประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นการรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

           2.42 ข้อ O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย 
              1. นางจารุณี  น้อยเปรม  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
              2. นางสาวศศิธร กรานโต   กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
              3. นายอาณัต  แบรอฮีม  กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
              4. นางสาวสุชาดา เกตุแก้ว   กรรมการ  (ผู้ Scan) 
              5. นางฐิตารีญ์ กันต์ธนพลังกร  กรรมการ  (ผู้ Upload) 
              6. นางวารี  เลอเลิศวิชัย  กรรมการ/เลขานุการ (ผู้หาข้อมูล) 

 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ประเด็นท่ีเป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดแข็งท่ีจะต้องการแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีข้ึนท่ีมีความสอดคล้องกับผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือ
มาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีข้ึน ซ่ึงสอดคล้องตามผล
การวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบด้วย การกำหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้เก่ียวข้อง การกำหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนด แนวทางการกำกับติดตามให้
นำไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล 
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          2.43 ข้อ O43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ประกอบด้วย 
             1. นางจารุณี  น้อยเปรม  ประธานกรรมการ (ผู้หาข้อมูล) 
             2. นายสุทธิภัทร์ พลภักดี   กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
             3. นายกมลชัย  ฟองมณี   กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
             4. นายธีระวัฒน์ ถาฝัน   กรรมการ  (ผู้หาข้อมูล) 
             5. นางสาวสุชาดา เกตุแก้ว   กรรมการ  (ผู้ Scan) 
             6. นางฐิตารีญ์  กันต์ธนพลังกร  กรรมการ  (ผู้ Upload) 
             7. นางสาวศศิธร กรานโต   กรรมการ/เลขานุการ (ผู้หาข้อมูล) 

 

มีหน้าท่ี   หาข้อมูลความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในสถานศึกษา ข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในสถานศึกษา ในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
 

ท้ังน้ี กำหนดให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายมาปฏิบัติหน้าท่ี ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
ด้วยความรับผิดชอบ อย่างเต็มความสามารถ 
 

                                ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๙   เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
 

                                                                     (นายศรากร  เสนะเวส) 
                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 16 - 
 


