
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 
ที ่107/2563 

 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน โครงกำร กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำ ออนไลน์(ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

-------------------------------------------------------------------------- 

ตำมท่ีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ (ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ 2563   เพ่ือพัฒนำโรงเรียนในสังกัดที่เข้ำร่วม
โครงกำร “โรงเรียนสุจริต” ให้สำมำรถด ำเนินตำมปฏิญญำของโรงเรียนสุจริต เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ ขับเคลื่อนสู่โรงเรียน ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำร กำรนิเทศก ำกับ ติดตำม โรงเรียนสุจริตให้มีแนว
ปฏิบัติที่ดีในกำรป้องกันกำรทุจริต สำมำรถเผยแพร่ผลงำนสู่สำธำรณชน นั้น ดังนั้น เพ่ือให้กำรน ำนโยบำยสู่กำร
พัฒนำอย่ำงเป็นรูปธรรม โรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 38 
จึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 39(1) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2547
กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรและมำตรำ 27(1) แห่งพระรำชบัญญัติ ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ. 2547 แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้ 
 

1.คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
 1.1 นำยมนตรี   คงเจริญ    ประธำนกรรมกำร 
 1.2 นำยกมลพรรณ   จ้อยสูงเนิน   รองประธำนกรรมกำร 
 1.3 นำงสำวอัมพวัน  ด่วนเดิน   รองประธำนกรรมกำร 
 1.4 นำงสำวสมสมร   ทีภูเวียง   กรรมกำร 
 1.5 นำงสำวสำยบัว    มูลทำ     กรรมกำร 
 1.6 นำงวรวรรณ     พิมพ์แสง   กรรมกำร 
 1.7 นำงสำวสโรชินทร์   ประสมศร ี  กรรมกำร 
 1.8 นำยฉลวย    ลิ้นจี ่    กรรมกำร 
 1.9 นำยชัยรัตน์  สังข์สีแก้ว   กรรมกำร 
 1.10 นำงล ำจวน  สุขทรัพย์ทวีผล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 1.11 นำงสำวกรรณิกำร์  หมูปิน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

      มีหน้าที ่ให้ค ำปรึกษำ ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหำในกำรด ำเนินงำนแก่คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ  
ให้กำรสนับสนุนทรัพยำกร บุคลำกร อ ำนวยควำมสะดวกให้กับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ และติดตำมผลกำร 
ด ำเนินงำน ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรฯ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

 



 
 
2. คณะกรรมการฝ่ายวางแผนการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 2.1 นำงสำวอัมพวัน  ด่วนเดิน   ประธำนกรรมกำร 
 2.2 นำงสำวสโรชินทร์   ประสมศรี   กรรมกำร 
 2.3 นำงสำวปิญำณี บูรณะชำต   กรรมกำร 
 2.4 นำงสำวณัฐสุดำ  นงค์แย้ม   กรรมกำร 
 2.5 นำงสำวกรรณิกำร์  หมูปิน   กรรมกำร 
 2.5 นำงล ำจวน  สุขทรัพย์ทวีผล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้าที ่วำงแผนก ำหนดรูปแบบ แผนผังและข้ันตอนกำรด ำเนินงำนและผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน  
ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ ทั้ง 
10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1.กำรปฏิบัติหน้ำที่ 2.กำรใช้งบประมำณ 3.กำรใช้อ ำนำจ 4.กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร  
5.กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 6.คุณภำพกำรด ำเนินงำน 7.ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 8.กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
9.กำรเปิดเผยข้อมูล 10.กำรป้องกันกำรทุจริต 
 
3. คณะกรรมการ การด าเนินการในตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 
 3.1 นำงสำวสโรชินทร์  ประสมศรี  ประธำนกรรมกำร 

3.2 นำงสำวปิญำณี บูรณะชำต  กรรมกำร 
3.3 นำงล ำจวน สุขทรัพย์ทวีผล  กรรมกำร 
3.4 นำงสำวณัฐสุดำ  นงค์แย้ม  กรรมกำร 
3.5 นำงกฤตยำ  จ้อยสูงเนิน  กรรมกำร 
3.6 นำงบังอร  อ่วมแก้ว   กรรมกำร 
3.7 นำงสำวจำรุพร  สวนปลกิ  กรรมกำร 
3.8 นำงนงนุช แสงทอง   กรรมกำร 
3.9 นำยเชษฐำ  กันนำ   กรรมกำร 
3.10 นำงสำวจินตนำ อิ่มพิทักษ์  กรรมกำร 
3.11 นำงสำวกนกวรรณ ทวิชำติ  กรรมกำร 
3.12 นำงสำวนภำศรี  สงสัย  กรรมกำร 
3.13 นำยวัชรกฤษณ์  อินมี  กรรมกำร 
3.14 นำงสำววัชรียำ  จันทร์เกษร  กรรมกำร 
3.15 นำงสุพิชฌำย์  นวรัตนำรมย์  กรรมกำร 
3.16 นำงสำวสุภำวิณี รอดฉ่ ำ  กรรมกำร 
3.17 นำงสำวสมสมร  ทีภูเวียง  กรรมกำร 
3.18 นำงมำรศรี  ลิ้นจี่   กรรมกำร 
3.19 นำงรวีวรรณ  สุขรอด  กรรมกำร 



3.20 นำงอรุณ ปวีร์  สิทธิปกร  กรรมกำร 
3.21 นำงวิจิตรำ ฉลวย    กรรมกำร 
3.22 นำยภูวิศ  ครุฑหลวง  กรรมกำร 
3.23 นำงสำวชำรดำ  บริสุทธ์  กรรมกำร 
3.24 นำงสำวปำริชำติ  กุศล  กรรมกำร 
3.25 นำงสำวจันท์ปภำ  เพ่ิมพูน  กรรมกำร 
3.26 นำงสำวพรวนทอง  ลำดปะละ กรรมกำร 
3.27 นำงประภำศรี จันโททัย  กรรมกำร 
3.28  นำงนิตยำ  มั่งมี   กรรมกำร 
3.29 นำงสำวกมลลักษณ์  ชิงชัย  กรรมกำร 
3.30 นำยมำนพ  จันทร์หอม  กรรมกำร 
3.31 นำงสำวกนต์รพี  เพ่ิมพูล  กรรมกำร 
3.32 นำงสำวกรรณิกำร์  หมูปิน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที่ รวบรวมไฟล์เอกสำรข้อมูล  เกี่ยวกับ ตัวชี้วัดที่ 9 ข้อมูลพ้ืนฐำน ประกอบด้วย ตัวชี้วัดย่อย 9.1 

ข้อมูลพ้ืนฐำน(ข้อ 01-09) ตัวชี้วัดย่อย 9.2 กำรบริหำรงำน(ข้อ 10-17) ตัวชี้วัดย่อย 9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ
(ข้อ 18-24) ตัวชี้วัดย่อย 9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล(ข้อ 25-28) ตัวชี้วัดย่อย 9.5 กำรส่งเสริมควำม
โปร่งใส(ข้อ 29-33) 
 
4.คณะกรรมการ การด าเนินการในตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 

 4.1 นำยมนตรี   คงเจริญ   ประธำนกรรมกำร 
 4.2 นำยกมลพรรณ   จ้อยสูงเนิน  รองประธำนกรรมกำร 
 4.3 นำงสำวอัมพวัน  ด่วนเดิน  รองประธำนกรรมกำร 

 4.4 นำงล ำจวน สุขทรัพย์ทวีผล  กรรมกำร 
4.5 นำงสำวณัฐสุดำ  นงค์แย้ม  กรรมกำร 
4.6 นำงสำวปิญำณี บูรณะชำต  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที่ รวบรวมไฟล์เอกสำรข้อมูล  เกี่ยวกับ ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ประกอบด้วย ตัวชี้วัด

ย่อย 10.1 กำรก ำหนดกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต(ข้อ 34-41) ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำร
ทุจริต(ข้อ 42-43) 
 
 
 
 
 
 
 



5. คณะด าเนินงานผู้ดูแลระบบสถานศึกษา (เว็บไซต์สถานศึกษา) 
5.1 นำงนิตยำ  มั่งมี    ประธำนกรรมกำร 
5.2 นำยมำนพ  จันทร์หอม   กรรมกำร 
5.3 นำงสำวสุภำพร ปัญญำ    กรรมกำร 
5.4 นำงสำวกมลลักษณ์  ชิงชัย   กรรมกำร 
5.5 นำงสำวกนต์รพี  เพ่ิมพูล   กรรมกำร 
5.6 นำงสำวกรรณิกำร์  หมูปิน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้าที ่เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเผยแพร่ของมูลของสถำนศึกษำ ITA Online และตอบแบบส ำรวจ OIT  

ในแต่ละข้อค ำถำม ของสถำนศึกษำ 
 
6. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย 
 6.1 นำงกฤตยำ  จ้อยสูงเนิน   ประธำนกรรมกำร 
 6.2 นำงบังอร  อ่วมแก้ว    กรรมกำร 
 6.3 นำยเชษฐำ  กันนำ    กรรมกำร 
 6.4 นำงรุ่งนภำ  เมืองวงศ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้าที ่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรเบิกจ่ำยเงิน ซื้ออุปกรณ์ เพื่อด ำเนินกำรเตรียมกำรประเมิน และให้กำร
ประเมินเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและบรรลุผลตำมเป้ำหมำย เกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ 

 
สั่ง ณ วันที่ 13 สิงหำคม พ.ศ.2563 
 
 

ลงชื่อ 
          (นำยมนตรี  คงเจริญ)  
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีส ำโรงชนูปถัมภ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
ในตัวช้ีวัดที่ 9 ข้อมูลพื้นฐาน 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1  (ข้อ 01- 09)    

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
01 โครงสร้ำง

สถำนศึกษำ 
โครงสร้ำงสถำนศึกษำ จะต้องมีข้อมูลกำร แบ่ง
ส่วนรำชกำรภำยในของสถำนศึกษำ 

นำงสำวปิญำณี บูรณะชำต 
นำงล ำจวน สุขทรัพย์ทวีผล 
นำงสำวกรรณิกำร์  หมูปิน 
นำงประภำศรี จันโททัย 
 

02 ข้อมูลผู้บริหำร ข้อมูลผู้บริหำรสถำนศึกษำ จะต้องมีข้อมูล ชื่อ–
นำมสกุล และต ำแหน่ง ของผู้บริหำร    
สถำนศึกษำ 

03 อ ำนำจหน้ำที่ อ ำนำจหน้ำที่ จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ บทบำท
อ ำนำจหน้ำที่ ของสถำนศึกษำ ตำมท่ีกฎหมำย
ก ำหนด  เช่น พระรำชบัญญัติ กำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

04 แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 

แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ สถำนศึกษำ 
จะต้องมีข้อมูล เกี่ยวกับ แผนพัฒนำสถำนศึกษำ 
มำกกว่ำ ๑ ปี พร้อม รำยละเอียด 

05 ข้อมูลกำรติดต่อ ข้อมูลกำรติดต่อสถำนศึกษำ อย่ำงน้อย ๔ 
ช่องทำง เช่น ที่อยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ หมำยเลข
โทรสำร ที่อยู่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) 
แผนที่ตั้งของ สถำนศึกษำ Application Line 
เป็นต้น 

06 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีข้อมูล กฎหมำย
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถำนศึกษำ เช่น 
พระรำชบัญญัติ พระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง 
ข้อบัญญัติ ประกำศ ระเบียบ หรือมติ 
คณะรัฐมนตรี เช่น - พรบ.กำรศึกษำแห่งชำติ 
พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม - พรบ.ระเบียบ
บริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 
และท่ี แก้ไขเพ่ิมเติม - พรบ.ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำร ศึกษำ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม - พรบ.สภำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ. 2546 - ระเบียบ
กระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วย กำรบริหำรจัดกำร 
และขอบเขตกำรปฏิบัติ หน้ำที่ของสถำนศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ที่เป็น นิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่ 



ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1  (ต่อ)    
ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
  กำรศึกษำ พ.ศ. 2546 (ออกตำม มำตรำ 35  

พรบ. ระเบียบบริหำรรำชกำร 
กระทรวงศึกษำธิกำร) – กฎกระทรวงก ำหนด
จ ำนวนกรรมกำร คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีกำร
สรรหำ กรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 
2546 - พรบ. กำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545 

นำงสำวปิญำณี บูรณะชำต 
นำงล ำจวน สุขทรัพย์ทวีผล 
นำงสำวกรรณิกำร์  หมูปิน 
นำงประภำศรี จันโททัย 

07 ข่ำวประชำสัมพันธ์ ข่ำวประชำสัมพันธ์ จะต้องมีข้อมูลข่ำวสำร ต่ำงๆ 
ที่เก่ียวข้อง กับกำรด ำเนินงำนตำม อ ำนำจหน้ำที่
หรือภำรกิจของสถำนศึกษำ โดยจะต้องเป็น
ข้อมูลภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

08 Q&A Q&A จะต้องมีช่องทำงที่ผู้รับบริกำร หรือ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถสอบถำมข้อมูล หรือข้อ
กังวลสงสัย และสถำนศึกษำ สำมำรถตอบข้อ
สอบถำมหรือสื่อสำร โต้ตอบกันได้ โดยจะต้อง 
เป็นช่องทำงผ่ำน ทำงเว็บไซต์ของสถำนศึกษำ 

09 Social Network Q&A จะต้องมีช่องทำงที่ผู้รับบริกำร หรือ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถสอบถำมข้อมูล หรือข้อ
กังวลสงสัย และสถำนศึกษำ สำมำรถตอบข้อ
สอบถำมหรือสื่อสำร โต้ตอบกันได้ โดยจะต้อง 
เป็นช่องทำงผ่ำน ทำงเว็บไซต์ของสถำนศึกษำ 

 
3. คณะกรรมการ รวบรวมไฟล์เอกสารข้อมูล   
การด าเนินการในตัวช้ีวัดที่ 9.2 การบริหารงาน 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 (ข้อ 010–013)  แผนด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
010 แผนปฏิบัติรำชกำร

ประจ ำปี 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีจะต้องมีข้อมูล แผน
ด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ของสถำนศึกษำพร้อม รำยละเอียด 

นำงสำวสโรชินทร์  ประสมศรี 
นำงล ำจวน  สุขทรัพย์ทวีผล 
นำงสำวปิญำณี บูรณะชำต 
นำงสำวณฐัสุดำ  นงค์แย้ม 
นำงกฤตยำ  จ้อยสูงเนิน 
นำงบังอร  อ่วมแก้ว 
นำงสำวจำรุพร  สวนปลิก 
นำงนงนุช แสงทอง 



ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2  (ต่อ)  
ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
011 รำยงำนกำรก ำกับ

ติดตำม กำรด ำ 
เนินงำน รำยไตร
มำส 

รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำ  เนินงำน รำย
ไตรมำสจะต้องมีข้อมูลแสดงว่ำ สถำนศึกษำมีกำร
ก ำกับติดตำมกำร ด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผน
ด ำเนินงำน ประจ ำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
ของ สถำนศึกษำ 

นำงสำวสโรชินทร์  ประสมศรี 
นำงล ำจวน  สุขทรัพย์ทวีผล 
นำงสำวปิญำณี บูรณะชำต 
นำงสำวณัฐสุดำ  นงค์แย้ม 
นำงกฤตยำ  จ้อยสูงเนิน 
นำงบังอร  อ่วมแก้ว 
นำงสำวจำรุพร  สวนปลิก 
นำงนงนุช แสงทอง 

012 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 
ประจ ำปี 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ กำร
ประจ ำปี จะต้องมีข้อมูลสรุปผล กำรด ำ เนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีของสถำนศึกษำ ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

013 คู่มือหรือมำตรฐำน
กำร ปฏิบัติงำน 

คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนจะต้องมี ข้อมูล
เกี่ยวกับ กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ งำนที่ได้รับ
มอบหมำยและงำนสนับสนุน อ่ืนของแต่ละบุคคล
พร้อมรำยละเอียดของ ภำรกิจงำน 

 
4. คณะกรรมการ รวบรวมไฟล์เอกสารข้อมูล   
การด าเนินการในตัวช้ีวัดที่ 9.2  การบริหารงาน 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี  9.2  (ข้อ 014 – 017)   กำรให้บริกำร 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
014 คู่มือหรือมำตรฐำน

กำร ให้บริกำร 
คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำรจะต้องมี ข้อมูล
เกี่ยวกับคู่มือ หรือมำตรฐำนกำร ให้บริกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจ ของสถำนศึกษำ ที่ผู้มำ
รับบริกำรจะต้อง รับทรำบ ซึ่งประกอบด้วย 
ประเภทงำน ให้บริกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร 
แผนผัง/ แผนภูมิ กำรให้บริกำร ระยะเวลำที่ใช้ใน 
กำรให้บริกำร และ ผู้รับผิดชอบในกำร ให้บริกำร 
(ตำม พรบ.อ ำนวยควำม สะดวก) 

นำยวัชรกฤษณ์  อินมี 
นำงสำววัชรียำ  จันทร์เกษร 
นำงสุพิชฌำย์  นวรัตนำรมย์ 
นำงสำวสุภำวิณี รอดฉ่ ำ 
 

015 ข้อมูลเชิงสถิติกำร
ให้บริกำร 

ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร ต้องมีข้อมูล สถิติ
กำรให้บริกำร ตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือ ภำรกิจของ
สถำนศึกษำ และเป็นข้อมูล ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 

 
 
 



ตัวชี้วัดย่อยท่ี  9.2  (ต่อ) 
ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
016 รำยงำนผลกำร

ส ำรวจควำม พึง
พอใจ กำร
ให้บริกำร 

รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำร 
ให้บริกำร ต้องมี ข้อมูลสรุปผลกำร ส ำรวจควำม
พึงพอใจกำรให้บริกำรตำม อ ำนำจหน้ำที่หรือ
ภำรกิจของสถำนศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 

นำยวัชรกฤษณ์  อินมี 
นำงสำววัชรียำ  จันทร์เกษร 
นำงสุพิชฌำย์  นวรัตนำรมย์ 
นำงสำวสุภำวิณี รอดฉ่ ำ 

 
017  E–Service  E–Service ต้องมีช่องทำงท่ีผู้รับบริกำร หรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถขอรับ บริกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจของ สถำนศึกษำ โดย
ต้องเป็นช่องทำงผ่ำนทำง เว็บไซต์ของ 
สถำนศึกษำ เช่น Smart School, My office, 
AMSS++, Smart Area, Smart Office หรือ
โปรแกรมอ่ืนๆ ที่โรงเรียน สร้ำงข้ึน เพ่ือให้บริกำร 
ผู้รับบริกำร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
หมายเหตุ : *กำรให้บริกำร หมำยถึง กำรให้บริกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจของสถำนศึกษำ  
         My office หมำยถึง ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กำรรับ
หนังสือ กำร   ลงทะเบียนรับหนังสือจำกภำยนอก กำรน ำส่งเอกสำร ระบบบันทึกข้อควำม กำรออกเลขท่ีค ำสั่ง 
ระบบบันทึกไปรำชกำร ระบบหนังสือรำชกำรภำยใน กำรรับ–ส่งหนังสือเวียนภำยใน และกำรใช้งำนระบบวันลำ  
       AMSS++ (Area Management Support System) หมำยถึง โปรแกรมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำหรับให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใช้สำรสนเทศในกำรบริหำรงำนในเขต พ้ืนที่  
๔ ด้ำน คือ ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป ด้ำนนโยบำยและแผน ด้ำนงบประมำณ และด้ำนวิชำกำร  
       Smart Area หมำยถึง โปรแกรมระบบรับส่งหนังสือรำชกำรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้แทนระบบ e-Office เดิม 
Smart Office หมำยถึง  ระบบส ำนักงำนอัจฉริยะ โดยกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย มำ ประยุกต์ใช้ ใน
ส ำนักงำน สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และสำมำรถท ำงำนได้ทุกที่ ทุกเวลำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การด าเนินการในตัวช้ีวัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3  (ข้อ 018 ) แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปี  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3  (ข้อ 019)   รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยไตรมำส 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3  (ข้อ 018 – 020)     

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
018 แผนกำรใช้จ่ำย

งบประมำณ ประจ ำปี 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี จะต้องมี
ข้อมูลเกี่ยวกับ แผนกำรใช้จ่ำย งบประมำณ
ประจ ำปี พ.ศ. 2562 พร้อมรำยละเอียด 

นำงสำวสโรชินทร์  ประสมศรี 
นำงล ำจวน  สุขทรัพย์ทวีผล 
นำงสำวปิญำณี บูรณะชำต 
นำงสำวณฐัสุดำ  นงค์แย้ม 
นำงกฤตยำ  จ้อยสูงเนิน 
นำงบังอร  อ่วมแก้ว 
นำงสำวจำรุพร  สวนปลิก 
นำงนงนุช แสงทอง 

019 รำยงำนกำรก ำกับติดตำม 
กำรใช้ จ่ำยงบประมำณ  
รำยภำคเรียน 

รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำย 
งบประมำณ รอบ 6 เดือน จะต้องมี ข้อมูล
กำรก ำกับติดตำมกำรใช้จ่ำย งบประมำณ 
ของสถำนศึกษำตำม แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2562 ของ
สถำนศึกษำเป็นรอบ 6 เดือน 

020 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำย 
งบประมำณ ประจ ำปี 

รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปี
ต้องมีข้อมูล สรุปผลกำรใช้ จ่ำยงบประมำณ
ตำมแผนกำรใช้จ่ำย งบประมำณประจ ำปีของ
สถำนศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ.  2562 

 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
คณะกรรมกำร รวบรวมไฟล์เอกสำรข้อมูล   
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3  (ข้อ 021 – 024)     

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
021 แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือ 

แผนกำรจัดหำพัสดุ 
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำร 
จัดหำพัสดุ จะต้องมี แผนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุ ตำมท่ี 
สถำนศึกษำจะต้องด ำเนินกำรตำม 
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงและ 
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2562 
และจะต้อง เป็นข้อมูลภำยใน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

นำยเชษฐำ  กันนำ 
นำงสำวจินตนำ อิ่มพิทักษ์ 
นำงสำวกนกวรรณ ทวิชำติ 
นำงสำวนภำศรี  สงสัย 

 
 
 



ตัวชี้วัดย่อยท่ี  9.3  (ต่อ) 
ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
022 ประกำศต่ำง ๆ 

เกี่ยวกับกำร จัดซื้อ
จัดจ้ำงหรือกำร
จัดหำพัสดุ 

ประกำศต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัด จ้ำงหรือ
กำรจัดหำพัสดุ จะต้องมี ประกำศตำมที่
สถำนศึกษำต้อง ด ำเนินกำรตำม พรบ. กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
เช่น ประกำศเชิญชวน ประกำศ ผลกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง เป็นต้น และ จะต้องเป็นข้อมูลภำยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

นำยเชษฐำ  กันนำ 
นำงสำวจินตนำ อิ่มพิทักษ์ 
นำงสำวกนกวรรณ ทวิชำติ 
นำงสำวนภำศรี  สงสัย 

023 สรุปผลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงหรือ กำร
จัดหำพัสดุรำย
เดือน 

สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำ พัสดุรำย
เดือน จะต้องมีข้อมูลสรุปผล กำรจัดซื้อหรือจัด
จ้ำงตำมแบบ สขร.๑ และ จะต้องเป็นข้อมูล
ภำยใน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

024 รำยงำนผลกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง หรือ
กำรจัดหำพัสดุ
ประจ ำปี 

รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำร จัดหำพัสดุ
ประจ ำปี จะต้องมีข้อมูล สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
หรือกำรจัดหำ พัสดุใน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ที่ผ่ำนมำอย่ำงน้อยจะต้องประกอบด้วย 1) 
สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำร จัดหำพัสดุ 2) 
ปัญหำและอุปสรรคของ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือ
กำรจัดหำพัสดุ 3) ข้อเสนอแนะกำรปรับปรุง 
พัฒนำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำ พัสดุ 

 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
คณะกรรมกำร รวบรวมไฟล์เอกสำรข้อมูล   
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9. 4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3  (ข้อ 025 – 028)     

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
025 นโยบำยกำรบริหำร

ทรัพยำกร บุคคล 
นโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคลใน สถำนศึกษำ 
จะต้องมีนโยบำยหรือทิศ ทำงกำรบริหำรงำน
บุคคลในสถำนศึกษำ ที่มีควำมโปร่งใส สอดคล้อง
กับกำร ขับเคลื่อนภำรกิจของ สถำนศึกษำและ ทิศ
ทำงกำรปฏิรูปประเทศ หมำยเหตุ : ภำรกิจของ
สถำนศึกษำ หมำยถึง บทบำทหน้ำที่ของ
สถำนศึกษำตำม เจตนำรมณ์ของ พรบ.กำรศึกษำ
ชำติ 

นำงสำวสมสมร  ทีภูเวียง 
นำงมำรศรี  ลิ้นจี่ 
นำงรวีวรรณ  สุขรอด 
นำงอรุณ ปวีร์  สิทธิปกร 
นำงวิจิตรำ ฉลวย  
นำยภูวิศ  ครุฑหลวง 
นำงสำวชำรดำ  บริสุทธ ์
นำงสำวปำริชำติ  กุศล 



ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3  (ต่อ)     
ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
026 กำรด ำเนินกำรตำม

นโยบำย กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

กำรด ำเนินกำรตำมกำรบริหำรงำนบุคคล  
ในสถำนศึกษำ จะต้องมีกำรด ำเนินกำร ตำม
นโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคล ในสถำนศึกษำ  
เช่น กำรวำงแผนอัตรำ ก ำลังกำรสรรหำคนดี คน
เก่งเพ่ือ ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของสถำนศึกษำ 
กำรพัฒนำบุคลำกร (กำรพัฒนำบุคลำกร กำรสร้ำง
ทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ) กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
กำรบรรจุและ แต่งตั้งบุคลำกร กำรประเมินผลกำร 
ปฏิบัติงำน กำรส่งเสริมจริยธรรมและ รักษำวินัย
ของบุคลำกรในสถำนศึกษำ เป็นต้น ทั้งนี้ต้อง 
เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ พรบ. 
ที่เก่ียวข้อง 

นำงสำวจันท์ปภำ  เพ่ิมพูน 
นำงสำวพรวนทอง  ลำดปะละ 
นำงสำวสมสมร  ทีภูเวียง 
นำงมำรศรี  ลิ้นจี่ 
นำงรวีวรรณ  สุขรอด 
นำงอรุณ ปวีร์  สิทธิปกร 
นำงวิจิตรำ ฉลวย  
นำยภูวิศ  ครุฑหลวง 
นำงสำวชำรดำ  บริสุทธ์ 
นำงสำวปำริชำติ  กุศล 

027 หลักเกณฑ์กำร
บริหำรและ พัฒนำ 
ทรัพยำกรบุคคล 

หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำครูและ บุคลำกร
ในสถำนศึกษำ จะต้องมีกำร ก ำหนดหลักเกณฑ์
กำรบริหำรและพัฒนำ ครูและบุคลำกรใน
สถำนศึกษำซึ่งเป็นไป ตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
และพรบ.ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์กำรสรรหำ 
และคัดเลือกบุคลำกร หลักเกณฑ์กำร บรรจุและ
แต่งตั้งบุคลำกร หลักเกณฑ์กำร พัฒนำบุคลำกร 
หลักเกณฑ์ กำร ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
หลักเกณฑ์กำร ให้คุณให้โทษ และกำรสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจ 

028 รำยงำนผลกำร
บริหำรและ พัฒนำ 
ทรัพยำกรบุคคล 
ประจ ำปี 

รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำครูและ บุคลำกร
ในสถำนศึกษำประจ ำปี จะต้องมี กำรประเมินผล
กำรบริหำรและพัฒนำครู และบุคลำกรใน
สถำนศึกษำประจ ำปีและ จัดท ำเป็นรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน ประจ ำปีของสถำนศึกษำใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
คณะกรรมกำร รวบรวมไฟล์เอกสำรข้อมูล   
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9. 5 (ข้อ 029-033)   

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
029 แนวปฏิบัติกำร

จัดกำร เรื่อง 
ร้องเรียนกำรทุจริต 

นโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคลใน สถำนศึกษำ 
จะต้องมีนโยบำยหรือทิศ ทำงกำรบริหำรงำนบุคคล
ในสถำนศึกษำ ที่ มีควำมโปร่งใส สอดคล้องกับกำร 
ขับเคลื่อนภำรกิจของ สถำนศึกษำและทิศ ทำงกำร
ปฏิรูปประเทศ หมำยเหตุ : ภำรกิจของสถำนศึกษำ 
หมำยถึง บทบำท หน้ำที่ของสถำนศึกษำตำม
เจตนำรมณ์ของ พรบ.กำรศึกษำชำติ 

นำงนิตยำ  มั่งมี 
นำงสำวกมลลักษณ์  ชิงชัย 
นำยมำนพ  จันทร์หอม 
นำงสำวกนต์รพี  เพ่ิมพูน 
นำงสำวกรรณิกำร์  หมูปิน 
 

030 ช่องทำงแจ้งเรื่อง
ร้องเรียน กำรทุจริต 

ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต จะต้องมี
ช่องทำงที่ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย สำมำรถแจ้งเรื่อง ร้องเรียนกำรทุจริตของ
บุคลำกรใน สถำนศึกษำ โดยจะต้องเป็นช่อง
ทำงผ่ำน ทำงเว็บไซต์ของสถำนศึกษำ 

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียน กำรทุจริต
ประจ ำปี 

 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต ประจ ำปี
จะต้องมีข้อมูลสรุปจ ำนวน ประเภทและผลกำร
ด ำเนินงำน เรื่อง ร้องเรียนกำรทุจริตของบุคลำกร
ใน สถำนศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

032 ช่องทำงกำรรับฟัง
ควำม คิดเห็น 

ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น จะต้องมี ช่องทำง 
ที่ผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 
สำมำรถให้ควำมคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้องกับกำร ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำให้มี 
ประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน โดยจะต้องเป็น ช่อง
ทำงผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสถำนศึกษำ 

033 กำรเปิดโอกำสให้
เกิดกำรมี  
ส่วนร่วม 

กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วมจะ ต้องมีกำร
ด ำเนินกำร หรือกิจกรรมที่แสดง ถึงกำรเปิดโอกำส 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ มีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจ ของสถำนศึกษำ เช่น ร่วม
วำงแผน ร่วม ด ำเนินกำร ร่วมแลกเปลี่ยนควำม 
คิดเห็น ร่วมติดตำมประเมินผลร่วมแสดงควำม 
ยินดี เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภำยใน 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ปัจจุบัน 

   



ตัวช้ีวัดย่อยที่  10 การป้องกันการทุจริต 
ค ำอธิบำย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินกำรเผยแพร่ ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของ

สถำนศึกษำ เพ่ือเปิดเผยกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำให้สำธำรณชน ได้รับทรำบ ใน 2 ประเด็น คือ  
(1) กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร กำรประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือกำรป้องกัน
กำรทุจริต กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร ทุจริต และ (2) มำตรกำรภำยในเพ่ือ
ป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ มำตรกำรภำยในเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกัน กำรทุจริต ซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นข้ำงต้นแสดงถึงควำมพยำยำมของสถำนศึกษำที่จะป้องกันกำรทุจริต ในสถำนศึกษำ 
ให้ลดน้อยลงหรือไม่สำมำรถเกิดข้ึนได้ 

 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี   10.1 กำรก ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี  10.1  (ข้อ 034 – 043)     

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
034 เจตจ ำนงสุจริตของ

ผู้บริหำร 
เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร จะต้องมี กำรแสดง
เจตนำรมณ์ หรือค ำม่ันของ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
สูงสุดคนปัจจุบัน ว่ำจะปฏิบัติหน้ำที่และบริหำร
สถำนศึกษำ อย่ำงซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไป
ตำม หลักธรรมำภิบำล โดยจัดท ำอย่ำงน้อย  
2 ภำษำ ได้แก่ ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ 

นำยมนตรี  คงเจริญ 
นำยกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน 
นำงสำวอัมพวัน  ด่วนเดิน 
นำงล ำจวน  สุขทรัพย์ทวีผล 
นำงสำวปิญำณี  บูรณะชำต 
นำงสำวณัฐสุดำ  นงค์แย้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

035 กำรมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหำร 

กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร จะต้องมีกำร 
ด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรมี ส่วนร่วม
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำสูงสุด คนปัจจุบัน ในกำร
ให้ควำมส ำคัญกับกำร ปรับปรุงพัฒนำสถำนศึกษำ 

036 กำรประเมินควำม
เสี่ยงกำร ทุจริต 
ประจ ำปี 

กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ประจ ำปี จะต้อง
มีกำรประเมินควำมเสี่ยง ของกำรด ำเนินงำนที่อำจ
ก่อให้เกิดกำร ทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน ์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ 
สถำนศึกษำ และจะต้องเป็นกำร ด ำเนินงำนภำยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

037 กำรด ำเนินกำรเพ่ือ
จัดกำร ควำมเสี่ยง
กำรทุจริต 

กำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงกำร ทุจริต 
จะต้องมีกำรด ำเนินกำร หรือกิจกรรม ที่แสดงถึง
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ กำรด ำเนินงำนที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริต หรือ กำรขัดกัน ระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของ 

 



ตัวชี้วัดย่อยท่ี  10.1  (ต่อ)     
ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
  สถำนศึกษำ และ จะต้องเป็นกำรด ำเนินงำนภำยใน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
นำยมนตรี  คงเจริญ 
นำยกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน 
นำงสำวอัมพวัน  ด่วนเดิน 
นำงล ำจวน  สุขทรัพย์ทวีผล 
นำงสำวปิญำณี  บูรณะชำต 
นำงสำวณัฐสุดำ  นงค์แย้ม 

 

038 กำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กร 

กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร จะต้องมี กำร
ด ำเนินกำรหรือ กิจกรรมที่แสดงถึงกำร เสริมสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กรให้ บุคลำกรใน สถำนศึกษำมี
ทัศนคติ ค่ำนิยม ในกำร ปฏิบัติงำน อย่ำงซื่อสัตย์
สุจริต และจะต้อง เป็นข้อมูลภำยใน ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 

039 แผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำร ทุจริต 
ประจ ำปี 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี จะต้องมี
ข้อมูล แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร ทุจริต ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 ของสถำนศึกษำ พร้อม
รำยละเอียด 

040 รำยงำนกำรก ำกับ
ติดตำมกำร 
ด ำเนินกำรป้องกัน
กำรทุจริต รำยภำค
เรียน 

รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำร ป้องกัน
กำรทุจริต รำยภำคเรียน จะต้องมี ข้อมูลสรุปผล
กำรด ำเนินกำรป้องกันกำร ทุจริตของสถำนศึกษำ 
รำยภำคเรียน และ จะต้องเป็นข้อมูลภำยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

041 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำร ป้องกัน 
กำรทุจริตประจ ำปี 

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำร ทุจริต
ประจ ำปี จะต้องมีข้อมูลสรุปผลกำร ด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร ทุจริตของ
สถำนศึกษำประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 

042 มำตรกำรเผยแพร่
ข้อมูล ต่อสำธำรณะ 

มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ จะต้องมีแนว
ปฏิบัติ ของสถำนศึกษำ เช่น กำรก ำหนดขั้นตอน 
วิธีกำร และงำนที่ เกี่ยวข้องกับกำรเผยแพร่ข้อมูล
ต่อ สำธำรณะ 

043 มำตรกำรให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย มีส่วน
ร่วม 

มำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม จะต้องมี
แนวปฏิบัติ ของสถำนศึกษำ เช่น กำรก ำหนด
ขั้นตอน วิธีกำร และงำนที่ เกี่ยวข้องกับกำรให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 

 
 
 
 


