
 



                                                                    

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ   โรงเรียนพนมศึกษา  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร 
ท่ี   พิเศษ / 2565 ลงวันท่ี   31 สิงหาคม 2565 
เร่ือง     รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 
............................................................................................................................................................................ 
เรียน ผูอำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 
 
 ตามท่ีคณะกรรมการการจัดทำรายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ ปงบประมาณ ๒๕๖๔ ไดนำเรียนการประเมินผลและวิเคราะหผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพนมศึกษา ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ
โรงเรียนพนมศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหไดขอเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงาน และนำขอเสนอแนะไปจัดทำมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ พรอมทั้งนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
ภายในหนวยงานประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ ใหเปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล และความ
โปรงใส ตรวจสอบไดความละเอียดแจงแลวนั้น 

บัดนี ้คณะกรรมการที ่เกี ่ยวของไดดำเนินการปรับปรุงมาตรการที ่อยู ในความรับผิดชอบตาม
ขอเสนอแนะและแนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงานสำหรับการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงานของโรงเรียนพนมศึกษา ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบรอยแลว 
ดังตอไปนี้ 

๑. ตัวช้ีวัดท่ีตองปรับปรุงและพัฒนา มีดังนี้ 
(๑) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปดเผยขอมูล โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ ๘๓.๔๒ เปนคะแนนจากการ

เปดเผยขอมูลสาธารณะที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานให
สาธารณชนไดรับทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ขอมูลพื้นฐาน ไดแกขอมูลพื้นฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการ
ปฏิสัมพันธขอมูล (๒) การบริหารงาน ไดแก แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (๓) การบริหาร
เงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจายงบประมาณประจำป และการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การ
บริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (๕) การสงเสริมความ
โปรงใสในหนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่องรองเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบ และการเปดโอกาสในเกิด
การมีสวนรวม ซึ ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความโปรงใสในการบริหารงานและการ
ดำเนินงานของหนวยงาน 

(๒) ตัวช้ีวัดท่ี ๑๐ การปองกันการทุจริต โดยรวมไดคะแนนเทากับรอยละ ๓๑.๒๕ เปนคะแนนจาก
การเปดเผยขอมูลสาธารณะท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของสถานศึกษา เพื่อเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของสถานศึกษา 
เพื่อเปดเผบการดำเนินการตาง ๆ ของสถานศึกษาใหสาธารณชนไดรับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การ
ดำเนินการเพื่อปองการทุจริต ไดแด เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร การประเมินความเส่ียงเพื่อการปองการทุจริต 
การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื่อปองกัน
การทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใสและ



ปองกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพรขอมูลในประเด็นขางตน แสดงถึงการใหความสำคัญตอผลการประเมินเพื่อ
นำไปสูการจัดทำมาตรการสงเสริมความโปรงใสภายในสถานศึกษา และมีการกำกับติดตามการนำไปสูการ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

 
ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 

ตัวช้ีวัดท่ี ๙ การเปดเผยขอมูล (๑) ขอมูลพื้นฐาน 
- การเปดเผยเพื่อสอบทานของ
ขอมูลการติดตอ 
(๒) การบริหารงาน 
- การเปดเผยขอมูล E – service 
ไมสอดคลองตามรายละเอียดท่ี
กำหนด 
(๓) การบริหารเงินงบประมาณ 
- การเปดเผยข อม ูล แผนการ
จัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหา
พัสดุไมสอดคลองตามรายละเอียด
ท่ีกำหนด 

(๑) พัฒนาระบบใหมชีองทางเพื่อ
สอบทานของขอมูลการติดตอ 
(๒) ปร ับปร ุงข อมูลระบบ E – 
service ใ ห  ส อ ด ค ล  อ ง ต า ม
รายละเอียดท่ีกำหนด 
(๓) ปรับปรุงขอมูล แผนการจัดซื้อ
จัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุให
สอดคลองตามรายละเอ ียด ท่ี
กำหนด 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การปองกันการ
ทุจริต 

(๑) การดำเนินการเพื ่อปองกัน
การทุจริต 
(๒) มาตรการภายในเพื่อปองกัน
การทุจริต 

(๑) วางแผนและดำเนินการเพื่อ
ปองกันการทุจริตอยางจริงจัง 
(๒) สร างมาตรการภายในเพื่อ
ปองกันการทุจริต 

 
 ๒. ขอเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ภายในหนวยงานใหดีข้ึน 

มาตรการ ข้ันตอน/วิธีการ ผูรับผิดชอบ 
(๑) สงเสริมความโปรงใสใน
หนวยงาน ไดแก การจัดการเรื่อง
รองเรียน 

จัดทำมาตรการสงเสริมความ
โปรงใสในหนวยงาน 

- ผูบริหารสถานศึกษา 
- ฝายบริหารงานบุคคล 
 

(๒) มาตรการภายในเพื่อปองกัน
การทุจริต 

จัดทำมาตรการภายในเพื่อปองกัน
การทุจริต ไดแก 
- มาตรการเผยแพรขอมูลตอ
สาธารณะ 
- มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมี
สวนรวมในการดำเนินงาน 
- มาตรการสงเสริมความโปรงใส
ในการจัดซื้อจัดจาง 
- หลักเกณฑ มาตรการและ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ

- ผูบริหารสถานศึกษา 
- ฝายบริหารงานบุคคล 
- ฝายบริหารงานงบประมาณ 
 



จัดการขอรองเรียนกรณีเกิดการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบของ
เจาหนาท่ีของโรงเรียนพนมศึกษา 
- มาตรการปองกันการรบัสินบน 
- มาตรการปองกันการขัดกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวม 
- มาตรการตรวจสอบการใชดุลย
พินิจ 

 
 ๓. ผูบริหารสถานศึกษาและฝายบริหารงานบุคคล ไดดำเนินการปรับปรุงโดยการสงเสริมความ
โปรงใสในหนวยงาน ไดแก หลักเกณฑ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียนกรณีเกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของโรงเรียนพนมศึกษา และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 
 ๔. ผูบริหารสถานศึกษา ฝายบริหารงานบุคคล และฝายบริหารงานงบประมาณ รวมกันดำเนินการ
ปรับปรุงการดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต โดยรวมกันจัดทำมาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต ไดแก 
 - มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 
 - มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการดำเนินงาน 
 - มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง 
 - หลักเกณฑ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการขอรองเรียนกรณีเกิดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของโรงเรียนพนมศึกษา 
 - มาตรการปองกันการรับสินบน 
 - มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
 - มาตรการตรวจสอบการใชดุลยพินิจ 
 เปนปจจุบันเผยแพรผานเว็บไซตของโรงเรียนพนมศึกษาครบถวนแลว รายละเอียดดังปรากฎตาม
สำเนาเอกสารเกี่ยวของกับเรื่องแนบมาพรอมนี ้
 จากการที่โรงเรยีนพนมศึกษา ไดดำเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
หนวยงานและดำเนินการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของอยางเปนรูปธรรม สงผลใหการทำงานต้ังแตปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
จนถึงปจจุบัน ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไมมีผูใดถูกรองเรียนวากระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ
แตอยางใด ดังปรากฏตามรายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - 
๒๕๖๕ ซึ่งไดมีการเผยแพรเว็บไซตของสำนักงานเรียบรอยแลว 
 เมื่อผลการประเมินของปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เปนประการใด คณะกรรมการฯ จะไดนำเรียน
เสนออีกครั้ง ท้ังนี้เพื่อใหบุคลากรทุกคนของโรงเรียนพนมศึกษาไดรวมกันวิเคราะหและรวมกันพัฒนาปรับปรุง
มาตรการตาง ๆ ใหดียิ่งข้ึนและมีความยั่งยืนตอไป 
   



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 
       ลงช่ือ 
                (นางสาวจันจิรา  เขียวคลาย) 
         ผูรับผิดชอบ ITA Online 
 
ความคิดเห็นของผูอำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 
 - อนุญาตใหใชสำเนาหนังสือฉบับนี้แจงเวียนครูและบุคลากรโรงเรียนพนมศึกษาทุกคน 
 - อนุญาตใหนำขอมูลเผยแพรบนเว็บไซตของโรงเรยีนพนมศึกษา 
 
 
 
 
       ลงช่ือ 
        (นางผกา  สามารถ) 
           ผูอำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 

 



 
 
 
 

                             คำสั่งโรงเรียนพนมศึกษา 
ท่ี   167/2565 

เร่ือง   แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา  
(ITA Online) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

                  ------------------------------------------------------- 
 ดวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร ไดกำหนดปฏิทินการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน (ITA Online) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2565 นั้น 

เพื่อใหสถานศึกษายกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานตนเอง และนำ
ขอมูลผลการประเมินไปพัฒนาองคกรไดอยางเหมาะสม รวมถึงสามารถใชเปนเครื่องมือในการปองกันการ
ทุจริตของประเทศไดอีกทางหนึ ่ง  จึงแตงตั ้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังตอไปนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหนาท่ีวางแผน ใหคำปรึกษา ประสานงานและอำนวยการท่ัวไป เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความเรียบรอย   

1.1. นางผกา  สามารถ   ผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
1.2. นายเดโชว  แกววิหค   รองผูอำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
1.3. นางสาวณัฐชยา  ถนิมกาญจน  รองผูอำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
1.4. นายเกริกเกียรติ  จำนง  ตำแหนงครู คศ.3  กรรมการ 
1.5. นางสาวปทุมวัน  ดุษฎี  ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการ 
1.6. นางณัฐิญา  คาโส   ตำแหนงครู คศ.3  กรรมการ 
1.7. นายพลนิวัฒน  โรจนวิเชียรรัตน ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการ 
1.8. นางสาวจันจิรา  เขียวคลาย  ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 
1.9. นายอารม รักสีทอง   ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 จำแนกออกเปน 10 ตัวช้ีวัด ไดแก 
 1) การปฏิบัติหนาท่ี 
 2) การใชงบประมาณ 
 3) การใชอำนาจ 
 4) การใชทรัพยสินของราชการ 
 5) การแกไขปญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการดำเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
 9) การเปดเผยขอมูล 



 10) การปองกันการทุจริต 
 2.1. กรรมการชุดท่ี 1 มีหนาท่ี ดำเนินการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 
ใชเก็บรวบรวมขอมูลในตัวชี ้วัดที่ 1 – 5 โดยประเมินจากบุคลากรในโรงเรียนทุกคน ภายในวันที่ 9 – 15 
สิงหาคม 2565 ประกอบดวย 
  1. นางสาวปทุมวัน  ดุษฎี  ตำแหนงครู คศ.2  ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวกิตติมา  สุขศิร ิ ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการ 
  3. นางสาวสยามล  ใจฉลาด ตำแหนงครูผูชวย  กรรมการ 

4. นายวทัญู  จันทรพูล  ตำแหนงครูผูชวย  กรรมการ 
  5.  ผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทุกทาน   กรรมการ 
  6. นางสาววิลาสินี  แทนทวี ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 

2.2. กรรมการชุดที่ 2 มีหนาที่ ดำเนินการประเมินแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
(EIT) ใชเก็บรวบรวมขอมูลในตัวชี้วัดที่ 6 – 8 โดยประเมินจากตัวแทนผูปกครองอยางนอย รอยละ 10 ของ
จำนวนนักเรียนท้ังหมด คณะกรรมการสถานศึกษา ผูนำชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน คูคา คูสัญญา ผูรับ
จาง ภายในวันท่ี 16 – 22 สิงหาคม 2565 ประกอบดวย 
  1. นายเกริกเกียรติ  จำนง   ตำแหนงครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
  2. นางวริษา  บุญกิจ  ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการ 
  3. นางสุรีวัลย  วรรณรัศมี  ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการ 
  4. นางสาวหทัยทิพย  พลายดวง ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการ 
  5. นายจิรศักด์ิ  ชูทัพ  ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการ 

6. นายคมพยัคฆ  ไทยนิวัฒนวิไล ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการ 
  7. นางสาวกนกวรรณ  ทองเกตุ ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการ 

8. นางสาวอังคณา  แกวเล็ก ตำแหนงครูผูชวย  กรรมการ 
9. นายจักรี  ภูมา  ตำแหนงครูอัตราจาง กรรมการ 

  10.นางสาวอาชิรญาณ เกษสุวรรณ ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 
2.3. กรรมการชุดท่ี 3 มีหนาท่ี ดำเนินการประเมนิแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน 

(OIT) ใชเก็บรวบรวมขอมูลในตัวช้ีวัดท่ี 9 – 10  โดยเก็บขอมูลเปนไฟล PDF หรือ Word ตามรายละเอียด
แนบทายคำส่ัง (O1 – O43) และสงขอมูลใหคณะกรรมการรายงานขอมูล ภายในวันท่ี 5 กันยายน 2565  
ประกอบดวย 

2.3.1. กรรมการชุดท่ี 3.1  
  1. นางณัฐิญา  คาโส  ตำแหนงครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
  2. นางจุติพร  เด็ดรักษทิพย ตำแหนงครู คศ.3  กรรมการ 
  3. นายศุภชัย  เรืองเดช  ตำแหนงครู คศ.3  กรรมการ 
  4. นางจารุณี  แซโงว  ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการ 
  5. นางอังคณา  แกวเมือง  ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการ 
  6. นางโสรญา  รอดเจริญ  ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการ 
  7. นางสาวรุจิรา  ออนแกว ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการ 
  8. นายพีระ  เหมือดนอก  ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการ 
  9. นางสาวชุติมา  อักขราภรณ ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการ 



  10. นางสาวเมธินีย  สรรเสริญ ตำแหนงครูผูชวย  กรรมการ 
11. นางสาวอมรรัตน  บุนนาค ตำแหนงครูผูชวย  กรรมการ 

  12. นางสาวรุงฤดี  อินทรภูมิ ตำแหนงครูพี่เล้ียง กรรมการ 
  13. นางสาววิลาวัลย  ปลองนิราศ ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 
  2.3.2. กรรมการชุดท่ี 3.2 
  1. นายพลนิวัฒน  โรจนวิเชียรรัตน ตำแหนงครู คศ.1  ประธานกรรมการ 
  2. นายธีระศักด์ิ  ยอดมณีย ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการ 
  3. นายสุเมธ  ทองจันทร  ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการ 
  4. นายสุรพงษ  ลาศรีทัศน ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการ 
  5. นางสาวพัชราภรณ  กล่ินเกสร ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการ 
  6. นางสาวพนัชฎา  เทวรรณะ ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการ 
  7. นายภาณุวัฒน  คงเจาะ ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการ 
  8. นางสาวสุธาทิพย  เพ็ชรรัตน ตำแหนงครูผูชวย  กรรมการ 
  9. นางสาวนวรัตน เช้ือพราหมณแพตำแหนงพนักงานราชการ กรรมการ 
  10. นางมารีหยาม  อินทรวิเศษ ตำแหนงครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 

2.3.3. กรรมการชุดท่ี 3.3 
  1. นางสาวจันจิรา  เขียวคลาย ตำแหนงครู คศ.2  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวอาภาพร  เทพบรรจง ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการ 
3. นายอารม  รักสีทอง  ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการ 
4. นางสาวเบญจวรรณ  ทองเสน ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการ 
5. นางสาวเสาวณี ศรีทอง  ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการ 
6. นางสาวสุดารัตน  ทองคำ ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการ 
7. นางสาวเรวดี  ศรีขาว  ตำแหนงพนักงานราชการ กรรมการ 
8. นางสาวพรเพ็ญ  เล้ียงวิทยา ตำแหนงครูอัตราจาง กรรมการ 
9. นางสาวกัญญารัตน ชูสุวรรณ ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 
2.3.4. กรรมการชุดท่ี 3.4 
1. นางสาวปทุมวัน  ดุษฎี  ตำแหนงครู คศ.2  ประธานกรรมการ 

  2. นางสาวกิตติมา  สุขศิร ิ ตำแหนงครู คศ.1  กรรมการ 
  3. นางสาวสยามล  ใจฉลาด ตำแหนงครูผูชวย  กรรมการ 

4. นายวทัญู  จันทรพูล  ตำแหนงครูผูชวย  กรรมการ 
  5. นางสาววิลาสินี  แทนทวี ตำแหนงครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 
3. คณะกรรมการรายงานขอมูล มีหนาท่ีรายงานขอมูลหนาเว็บไซตหลักของโรงเรียน ซึ่งเช่ือมโยงสูแหลงท่ีอยู
ของการเปดเผยขอมูล สง สพม.11 ประกอบดวย 
 3.1. นายศุภชัย  เรืองเดช  ตำแหนงครู คศ.2   ประธานกรรมการ 
 3.2. นางสาวนวรัตน เช้ือพราหมณแพตำแหนงพนักงานราชการ กรรมการ 
 3.3. นายอารม  รักสีทอง  ตำแหนงครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 

 
 



 
ใหคณะกรรมการท่ีไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหงานสำเร็จ

ลุลวงไปดวยดีและเพื่อใหเกิดผลดีแกทางราชการตอไป 
 

       ส่ัง ณ วันท่ี  27  กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
 
  

 (นางผกา  สามารถ) 
                              ผูอำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบทายคำสั่ง 

ขอมูลพื้นฐาน 
ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบ 
O1 โครงสราง o แสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวนราชการของหนวยงาน  

o ประกอบดวยตำแหนงท่ีสำคัญ และการแบงสวนงานภายใน 
สอดคลองกับภารกิจงาน 4 ดาน ไดแก ดานบริหารวิชาการ ดาน
งบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล ดานการบริหารท่ัวไป และ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 

O2   ขอมูลผูบริหาร o แสดงรายนามของผูบริหารของสถานศึกษา 
o แสดงขอมูล อยางนอยประกอบดวย ช่ือ - นามสกุล ตำแหนงรูป
ถาย เบอรโทรศัพท และท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e - mail) 

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 

O3  อำนาจหนาท่ี  o แสดงขอมูลหนาท่ีและอำนาจของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย
กำหนด 

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 

O4  แผนยุทธศาสตร 
หรือ แผนพัฒนา
สถานศึกษา 

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาท่ีมีระยะมากกวา 1 ป  
o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ อยางนอยประกอบดวย 
ยุทธศาสตรหรือแนวทาง เปาหมาย และตัวช้ีวัด  
o เปนแผนฯท่ีมีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุมป งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

กรรมการชุดท่ี 3.3 
 

O5   ขอมูลการติดตอ แสดงขอมูลการติดตอ ดังนี ้ 
o ท่ีอยูสถานศึกษา  
o หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได  
o หมายเลขโทรสาร (ถามี)  
o ท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e–mail) ท่ีสามารถติดตอได 
o แผนท่ีต้ังสถานศึกษา 

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 

 
 
 
 
 

O6  

 
 
 
 
 
 กฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

o แสดงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินงานหรอืการปฏิบัติงาน 
ของสถานศึกษาท่ีเปนปจจุบัน อยางนอยประกอบดวย 
    - รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
    - พรบ.การศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
    - พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
และท่ีแกไขเพิ่มเติม  
  - พรบ. ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
  - พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
  - พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
  - พรบ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 

 
 



 
การประชาสัมพันธ 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบ 
O7  ขาว

ประชาสัมพันธ  
o แสดงขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินงานตาม
อำนาจ หนาท่ีหรือภารกิจของหนวยงาน 
o เปนขอมูลขาวสารท่ีเกิดข้ึนใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 

 
การปฏิสัมพันธขอมูล 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบ 
O8 Q&A  o แสดงตำแหนงบนเว็บไซตของสถานศึกษาท่ีบุคคลภายนอก

สามารถสอบถามขอมูลตาง ๆ ได และหนวยงานสามารถส่ือสารให
คำตอบกับผูสอบถามได โดยมีลักษณะเปนการส่ือสารไดสองทาง 
ทางหนาเว็บไซตของหนวยงาน (Q&A) ยกตัวอยางเชน Web 
board, กลองขอความ ถาม-ตอบ Messenger Live Chat, 
Chatbot เปนตน 

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 

O9 Social Network o แสดงตำแหนงบนเว็บไซตของสถานศึกษาท่ีสามารถเช่ือมโยงไปยัง
เครือขายสังคมออนไลนของสถานศึกษา ยกตัวอยางเชน 
Facebook, Twitter, Instagram เปนตน  

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 

 
การดำเนินงาน 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบ 
O10 แผนดำเนินงาน

ประจำป 
o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาท่ีมีระยะ 1 
ปงบประมาณ  
o มีขอมูล รายละเอียดของแผนฯ อยางนอยประกอบดวย โครงการ
หรือกิจกรรม งบประมาณท่ีใช ระยะเวลาในการดำเนินการ   
o เปนแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใชใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรรมการชุดท่ี 3.3 
 

O11 รายงานการกำกับ 
ติดตาม การ
ดำเนินงาน 
ประจำป รอบ 6 
เดือน 

o แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำป
ในขอ O10 
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความกาวหนา อยางนอยประกอบดวย 
ความกาวหนาการ ดำเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณท่ีใชดำเนินงาน  
o สามารถจัดทำขอมูลเปนแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 
6 เดือนแรกของปงบประมาณพ.ศ. 2565 

กรรมการชุดท่ี 3.3 
 

O12 รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
ประจำป 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำป  
o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อยางนอย
ประกอบดวย ผลการดำเนินการ โครงการหรอืกิจกรรม ผลการใช
จายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ  
o เปนรายงานผลของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กรรมการชุดท่ี 3.3 
 



 
การปฏิบัติงาน 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบ 
O13 คูมือหรือ

มาตรฐานการ 
ปฏิบัติงาน 

o แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน ท่ีบุคลากรในสถานศึกษาใช
ยึดถือปฏิบัติใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  
o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อยางนอยประกอบดวย 
คูมือการปฏิบัติภารกิจงาน 4 ดาน สำหรับบุคลากรในหนวยงาน 
และกำหนดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอยางไร  

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 

 
การใหบริการ 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบ 
O14 คูมือหรือ

มาตรฐานการ 
ใหบริการ 

o แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติท่ีผูรับบริการหรือผูมาติดตอกับ 
หนวยงาน ใชเปนขอมูลในการขอรับบริการหรือติดตอกับหนวยงาน  
o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อยางนอยประกอบดวย 
ประเภทงานใหบริการ ข้ันตอน การใหบริการแผนผัง/แผนภูมิการ
ใหบริการ ระยะเวลาท่ีใชในการใหบริการ และผูรับผิดชอบในการ
ใหบริการ  
o หนวยงานจะตองเปดเผยอยางนอย 1 คูมือ 

กรรมการชุดท่ี 3.1 
 

O15 ขอมูลเชิงสถิติการ 
ใหบริการ 

o แสดงขอมูลสถิติการใหบริการตามภารกิจของหนวยงาน  
o สามารถจัดทำขอมูลเปนแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 
6 เดือน ท่ีมีขอมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรรมการชุดท่ี 3.1 
 

O16 รายงานผลการ
สำรวจความ พึง
พอใจการ
ใหบริการ 

o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการใหบริการของหนวยงาน  
o เปนรายงานผลของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กรรมการชุดท่ี 3.1 
 

O17 E–Service o แสดงชองทางการใหบรกิารขอมูล หรือธุรกรรมภาครัฐสอดคลอง
กับภารกิจของหนวยงานผานเครือขายอินเทอรเน็ตโดยผูขอรับ
บริการไมจำเปนตองเดินทางมายังหนวยงาน  
o สามารถเขาถึงหรือเช่ือมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซต
หลักของหนวยงาน 

กรรมการชุดท่ี 3.1 
 

 
แผนการใชจายงบประมาณประจำป 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบ 
O18 แผนการใชจาย 

งบประมาณ
ประจำป 

o แสดงแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงานท่ีมีระยะ 1 
ปงบประมาณ  

กรรมการชุดท่ี 3.3 
 



o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ อยางนอยประกอบดวย 
งบประมาณตามแหลงท่ีไดรับ การจัดสรรงบประมาณตามประเภท
รายการใชจาย  
o เปนแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

O19 รายงานการกำกับ
ติดตาม การใช
จายงบประมาณ 
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนการใชจาย 
งบประมาณประจำป ในขอ O18 
o มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา อยางนอยประกอบดวย
ความกาวหนาการใชจายงบประมาณ  
o สามารถจัดทำขอมูลเปนแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 
6 เดือน ท่ีมีขอมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของ
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

กรรมการชุดท่ี 3.3 
 

O20 รายงานผลการใช
จาย งบประมาณ
ประจำป 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณประจำป  
o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการใชจายงบประมาณ อยางนอย
ประกอบดวย ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะ  
o เปนรายงานผลของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กรรมการชุดท่ี 3.3 
 

 
การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบ 
O21 แผนการจัดซื้อจัด

จาง หรือแผนการ
จัดหาพัสดุ 

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุตามท่ี
หนวยงาน จะตองดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
o เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรรมการชุดท่ี 3.3 
 

O22 ประกาศตาง ๆ 
เกี่ยวกับ การ
จัดซื้อจัดจางหรือ 
การจัดหาพัสดุ 

o แสดงประกาศตามท่ีหนวยงานจะตองดำเนินการตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ยกตัวอยางเชน ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัด
จาง เปนตน  
o เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรรมการชุดท่ี 3.3 
 

O23 สรุปผลการจัดซื้อ
จัดจาง หรือการ
จัดหาพัสดุ ราย
เดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของสถานศึกษา (แบบ สขร.1) 
 o มีขอมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจาง อยางนอยประกอบดวย 
งานท่ีซื้อหรือจาง วงเงนิท่ีซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจาง 
รายช่ือผูเสนอราคา และราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง  
o จำแนกขอมูลเปนรายเดือน ท่ีมีขอมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 
เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

กรรมการชุดท่ี 3.3 
 

O24 รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจาง หรือ

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน  กรรมการชุดท่ี 3.3 
 



การจัดหาพัสดุ
ประจำป 

o มีขอมูลรายละเอียด อยางนอยประกอบดวย งบประมาณท่ีใชใน
การจัดซื้อจัดจาง ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ  
o เปนรายงานผลของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบ 
O25 นโยบายการ

บริหาร ทรัพยากร
บุคคล 

o เปนนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ียัง
ใชบังคับในหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
o แสดงนโยบายของผูบรหิารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรท่ีกำหนดในนามของหนวยงาน 

กรรมการชุดท่ี 3.4 
 

O26 การดำเนินการ
ตามนโยบาย การ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

o แสดงการดำเนินการท่ีมีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในขอ O25 
o เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรรมการชุดท่ี 3.4 
 

O27 หลักเกณฑการ
บริหาร และ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ียังใชบังคับ
ในสถานศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ.2565 อยางนอยประกอบดวย 
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
o การบรรจุและแตงต้ังบุคลากร  
o การพัฒนาบุคลากร  
o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
o การใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกำลังใจ  

กรรมการชุดท่ี 3.4 
 

O28 รายงานผลการ
บริหาร และ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล ประจำป 

o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
o มีขอมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อยางนอยประกอบดวย 
ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการ
วิเคราะหการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o เปนรายงานผลการดำเนินงาน ในป พ.ศ. 2564 

กรรมการชุดท่ี 3.4 
 

 
การจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบ 
O29 แนวปฏิบัติการ

จัดการ เรื่อง
รองเรียนการ
ทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 

o แสดงคูมือหรือแนวทางการดำเนินการตอเรื่องรองเรียนท่ีเกี่ยวของ 
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหนวยงาน  
o มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อยางนอยประกอบดวย 
รายละเอียดวิธีการ ท่ีบุคคลภายนอกจะทำการรองเรียน 
รายละเอียดข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน สวน
งานท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลา ดำเนินการ  

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 

O30 ชองทางแจงเรื่อง
รองเรียน การ

o แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจงเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษาผานทาง 
ชองทางออนไลน โดยแยกตางหากจากชองทางท่ัวไป เพื่อเปนการ

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 



ทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ 

คุมครองขอมูลของผูแจงเบาะแสและเพื่อใหสอดคลองกับแนว
ปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o สามารถเขาถึงหรือเช่ือมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซต 
หลักของหนวยงาน 

O31 ขอมูลเชิงสถิติ
เรื่องรองเรียน 
การทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ 

o แสดงขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
บุคลากรในหนวยงาน มีขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่อง
รองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อยางนอยประกอบดวย
จำนวนเรื่องรองเรียนท้ังหมด จำนวนเรื่องท่ีดำเนินการแลวเสร็จ 
และจำนวนเรื่องท่ีอยูระหวางดำเนินการ  
o สามารถจัดทำขอมูลเปนรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 
เดือน ท่ีมีขอมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 

 
การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบ 
O32 ชองทางการรับฟง 

ความคิดเห็น 
o แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นตอการ 
ดำเนินงานตามอำนาจหนาท่ีหรือภารกิจของสถานศึกษาผานทาง 
ชองทางออนไลน  
o สามารถเขาถึงหรือเช่ือมโยงไปยังชองทางขางตนไดจากเว็บไซต
หลักของหนวยงาน 

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 

O33 การเปดโอกาสให
เกิดการ มีสวน
รวม 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปดโอกาสให ผูมี
สวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของ
สถานศึกษา ยกตัวอยางเชน รวมวางแผน รวมดำเนินการรวม
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และรวมติดตามประเมินผล เปนตน   
o เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 

 
เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบ 
O34 เจตจำนงสุจริต

ของผูบรหิาร และ
นโยบายไมรับ
ของขวัญ (No 
Gift Policy) 

เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร 
o แสดงเนื้อหาเจตนารมณหรือคำมั่นวาจะปฏิบัติหนาท่ีและบริหาร 
สถานศึกษาอยางซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไปตามหลักธรรมาภิ
บาล (ดำเนินการโดยผูบริหารสูงสุดคนปจจุบันของหนวยงาน) 
o จัดทำอยางนอย 2 ภาษา ไดแก ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
นโยบายไมรับของขวัญ (No Gift Policy) 
o แสดงนโยบายวาผูบริหาร เจาหนาท่ีและบุคลากรทุกคนจะตองไม
มีการรับของขวัญ (No Gift Policy) (ดำเนินการโดยผูบริหารสูงสุด
คนปจจุบันของหนวยงาน) 
o จัดทำอยางนอย 2 ภาษา ไดแก ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 



o จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกหรือสรางวัฒนธรรมองคกร เชน การจัด
อบรมใหความรู การจัดทำโปสเตอรประชาสัมพันธ การสรางการ
รับรูผานส่ืออิเล็กทรอนิกส เปนตน 
o เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2565 

O35 การมีสวนรวม
ของผูบรหิาร 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีสวนรวมของ 
ผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน  
o เปนการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงการให
ความสำคัญ กับการปรบัปรุง พัฒนา และสงเสริมสถานศึกษาดาน
คุณธรรมและความโปรงใส  
o เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 

 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปองกันการทุจริต 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบ 
O36 การประเมินความ

เส่ียง การทุจริต
ประจำป 

o แสดงผลการประเมินความเส่ียงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ 
หนาท่ีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง 
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน  
o มีขอมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอยางเชน 
เหตุการณความเส่ียง และระดับของความเส่ียง มาตรการและการ
ดำเนินการในการบริหาร จัดการความเส่ียง เปนตน  
o เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 

O37 การดำเนินการ
เพื่อจัดการ ความ
เส่ียงการทุจริต 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการจัดการความเส่ียง 
ในกรณีท่ีอาจกอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวาง 
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน  
o เปนกิจกรรมหรือการดำเนินการท่ีสอดคลองกับมาตรการหรือการ 
ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเส่ียงตามขอ O36 
o เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรรมการชุดท่ี 3.2 
 

 
การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบ 
O38 การเสริมสราง

วัฒนธรรม องคกร
ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเสริมสราง 
วัฒนธรรมองคกรใหบุคลากรในสถานศึกษามีทัศนคติ คานิยมในการ 
ปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต มีจิตสำนึกท่ีดี รับผิดชอบตอหนาท่ี
ตามประมวลจริยธรรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อยางชัดเจนไมนอยกวา 5 กิจกรรม 
o เปนการดำเนินการท่ีหนวยงานเปนผูดำเนินการเอง 
o เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรรมการชุดท่ี 3.4 
 

 
แผนปองกันการทุจริต 



ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบ 
O39 แผนปฏิบัติการ

ปองกัน การทุจริต 
o แสดงแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต
ท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการทุจริตหรือพัฒนาดานคุณธรรมและ
ความโปรงใสของหนวยงาน  
o มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ/โครงการฯอยางนอยประกอบดวย 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และชวงเวลาดำเนินการ  
o เปนแผนฯ/โครงการฯ ท่ีมีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรรมการชุดท่ี 3.3 
 

O40 รายงานการกำกับ
ติดตาม การ
ดำเนินการ
ปองกัน การทุจริต 
ประจำป รอบ 6 
เดือน 

o แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต หรือโครงการโรงเรียนสุจริต ตามขอ O39 
o มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา ยกตัวอยางเชน ความกาวหนา
การ ดำเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ี
ใชดำเนินงาน  
o สามารถจัดทำขอมูลเปนรายเดือนหรือรายไตรมาส หรือราย 6 
เดือน ท่ีมีขอมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 

กรรมการชุดท่ี 3.3 
 

O41 รายงานผลการ
ดำเนินการ 
ปองกันการทุจริต
ประจำป 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต หรือ
โครงการโรงเรียนสุจริต  
o มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อยางนอย
ประกอบดวย ผลการดำเนินการ โครงการหรอืกิจกรรม ผลการใช
จายงบประมาณ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ  
o ใชรายงานผลการดำเนินงานปองกันการทุจริต ของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

กรรมการชุดท่ี 3.3 
 

 
มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในสถานศึกษา 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร ผูรับผิดชอบ 
O42 มาตรการสงเสริม

คุณธรรม และ
ความโปรงใส
ภายใน 
สถานศึกษา 

o แสดงการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ใน
การดำเนินงานของสถานศึกษา ในป งบประมาณ พ.ศ. 2564  
o มีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห อยางนอยประกอบดวย 
ประเด็นท่ีเปนขอบกพรอง หรือจุดออนท่ีจะตองแกไขโดยเรงดวน 
ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาใหดีข้ึน ท่ีมีความสอดคลองกับผลการ
ประเมินฯ  
o มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติ หรือ
มาตรการเพื่อขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรม และความโปรงใส
ภายในหนวยงานใหดีข้ึน ซึ่งสอดคลองตามผลการวิเคราะห ผลการ
ประเมินฯ โดยมีรายละเอียดตาง ๆ อยางนอยประกอบดวย การ
กำหนดผูรับผิดชอบ หรือผูเกี่ยวของ การกำหนดข้ันตอนหรือวิธีการ

กรรมการชุดท่ี 3.3 
 



ปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามใหนำไปสูการปฏิบัติ
และรายงานผล 

O43 การดำเนินการ
ตาม มาตรการ
สงเสริมคุณธรรม 
และความโปรงใส
ภายในหนวยงาน 

o แสดงความกาวหนาหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อ
สงเสริมคุณธรรมและ ความโปรงใสภายในหนวยงาน 
o มีขอมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและ
ความ โปรงใสภายในสถานศึกษาในขอ O42 ไปสูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม  
o เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรรมการชุดท่ี 3.3 
 

 

 
 


