
ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น 
กิจกรรม โรงเรียนสุจริต 
แผนงาน วิชาการ 
มาตรฐาน 2 (2.2),  3 (3.2) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพรชัย สุภาตา , นายสุชาติ คำพร ,นางสาวศิริรักษ์ สายเพ็ชร์, 
  นางสาวชนิตา แก่งอินทร์, นางสาวรพีพรรณ จันทรภักดี,นางชุติมา เกษสุภะ, 
  นางสาวทิวาพร เรือนไทย, นางเพ็ญศรี เกษรพรม ,ว่าที่ร.ต.หญิงอิศรา อาจบำรุง, 
  นางสาวนภาวรรณ เยแจ่ม 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดำเนินโครงการ    พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
สนองกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารโรงเรียนและระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ 
      มีประสิทธิภาพ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คน
ในสังคมที่อยู่ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกัน เพื่อให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอา
เปรียบในสังคมทุกรูปแบบ คิดวิธีการต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียง เป็นสาเหตุทำ
ให้เกิดการทุจริตทุกรูปแบบ มีการคอร์รัปชัน หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยการใช้อำนาจที่ได้มาโดย
หน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตัว เช่น การติดสินบน การรีดไถขู่กรรโชก การยักยอก การเล่นพรรคเล่นพวก 
ผลประโยชน์ทับซ้อน การสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต  
 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้
จัดทำกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้ดำเนินงานที่เป็นการป้องกันการทุจริต และพัฒนา
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และนักการของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียน
สุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื ่อสัตย์สุจริต อยู ่อย่างพอเพียง  และจิตสาธารณะ โดยการ
ดำเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้าน ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการ
สร้างเครือข่าย เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
  2.2 เพื ่อจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ตามกิจกรรมโรงเรียนสุจริต
ประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริต 
 
3. เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลลาดยาว จำนวน 4 คน 
  3.1.2 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลลาดยาว จำนวน 69 คน 



  3.1.3 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลาดยาว จำนวน 1,282 คน 
  3.1.4 การประเมินIIT, EIT และ OIT ของกิจกรรมโรงเรียนสุจริตโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 3.2 เป้าหมายด้านคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลลาดยาวมี
ความสุจริตทุกคน มีทัศนคติและค่านิยม ไม่ยอมรับการทุจริต ตระหนัก เข้าใจ คิดอย่างมีเหตุผล มีความรู้สึกผิด
ชอบชั่วดีมีค่านิยมที่ถูกต้อง รังเกียจคนโกง พร้อมเป็นคนดีที่ไม่โกง 
 
4. สถานที่ในการดำเนินงาน 
 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
 
5. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ การดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 การวางแผน (Plan) 

-ประชุมวางแผนโครงการ/ กิจกรรม 
-กำหนดความรับผิดชอบ 
-เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 

พฤษภาคม 
2565 

นายพรชัย สุภาตา 
และคณะ 

2 การดำเนินงาน (Do) 
-การนำหลักสูตรต้านทุจริตมาจัดการเรียนการ
สอนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-กิจกรรมนิเทศ ติดตาม 
-การประเมิน ITA ของโรงเรียนสุจริต 

มิถุนายน 
2565 
ถึง 

มีนาคม 
2566 

คณะครูทุกท่าน 

3 กำกับ/ติดตาม/ตรวจสอบ (Check) 
-ดำเนินการตามปฏิทินการนิเทศติดตาม 

มิถุนายน 
2565 
ถึง 

มีนาคม 
2566 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

4 ทบทวน/สะท้อนผล/ประเมินรายงาน (Act) 
-เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกิจกรรม 
-เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

มีนาคม 
2566 

นายพรชัย สุภาตา 
และคณะ 

 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
 
 
 
 
 



7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ ใช้งบประมาณจาก 
 

กิจกรรม 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์ รวม 
-การนำหลักสูตรต้านทุจริตมา
จ ั ด ก า ร เ ร ี ย นก า รสอน ใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-กิจกรรมนิเทศ ติดตาม 
- ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น  ITA ข อ ง
โรงเรียนสุจริต 

  

1,000  1,000 

 
8. การประเมินผล 
  8.1 ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 
  8.2 ร้อยละของนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลลาดยาวที่
เข้าร่วมกิจกรรม 
  8.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA 
  8.4 การนิเทศ ติดตามการดำเนินโครงการ 
 8.5 ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย เกณฑ์ เครื่องมือที่ใช้ 
1) เชิงปริมาณ 
 1.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมิน ITA 
2)เชิงคุณภาพ 
 2.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ทัศนคติ
ค่านิยมที ่ถ ูกต้อง สามารถนำความรู้ ไป
ปลูกฝังไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
จำนวนบุคลากร 
ค่าคะแนนประเมิน 
 

 
แบบสอบถาม 
แบบประเมิน ITA 
แบบนิเทศติดตาม 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 นักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลลาดยาวสามารถ
ประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริตตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 
 9.2 เกิดเครือข่ายชุมชน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
 
 



     พรชัย  สุภาตา ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
  (นายพรชัย สุภาตา) 
                                 ครโูรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
 
  อำภาพร เก่งเขตรกิจ ผู้เห็นชอบโครงการ/กิจกรรม 
                                (นางสาวอำภาพร เก่งเขตรกิจ) 
                         รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
 
  ชญาภา หวลหอม ผู้อนุมัตโิครงการ/กิจกรรม 
                                (นางสาวชญาภา หวลหอม) 
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คำสั่งโรงเรียนอนุบาลลาดยาว                                                                                                 

ที ่62 /2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                                   

ในการดำเนนิงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 

 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้มีการจัดอบรมการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)” 

โดยขอให้สถานศึกษา จัดทำเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนิ นงานของ

สถานศึกษาออนไลน์ เพื่อให้การประเมินบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด  

จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ         

 1. นางสาวชญาภา หวลหอม        ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว ประธานกรรมการ

 2. นางสาวอำภาพร เก่งเขตรกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว   รองประธานกรรรมการ

 3. นายวิทวัส เจริญสุข            รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว   รองประธานกรรรมการ

 4. นางสาวณัฐพร รัตนาแพง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว   รองประธานกรรรมการ

 5. นายพรชัย สุภาตา  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว        กรรรมการ 

 6. นายสุชาติ คำพร  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว        กรรรมการ 

 7. นางสาวอุมาพร โสรส  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว        กรรรมการ 

 8. นางสาวภารดี ชัยศิร ิ  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว        กรรรมการ 

 9. นางสาวชนิตา แก่งอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว        กรรรมการ 

 10. นางสาวนภาวรรณ เยแจ่ม ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว        กรรรมการและเลขานุการ

 มีหน้าที ่ ให้คำปรึกษา วางแผนการดำเนินงาน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการหรือการทำกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับการจัดทำเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. คณะกรรมการดำเนินงาน แบ่งตามตัวชี้วัดและประเด็นพิจารณา ดังต่อไปนี้  

 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์     

 1. นายสุชาติ คำพร  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       ประธานกรรรมการ 

 2. นางสาวปนัดดา ดวงประเสริฐ ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการ  



 3. นางสาวรพีพรรณ จันทรภักดี ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการ  

 4. นางสาวชนิตา แก่งอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่  จัดทำเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ผลงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในแต่ละ

ประเด็นพิจารณาของตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน การให้บริการ      

 1. นางสาวอุมาพร โสรส  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       ประธานกรรรมการ 

 2. นายพรชัย สุภาตา  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการ  

 3. นายสุชาติ คำพร  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการ  

 4. นางสาวสาธิยา จันทเภา ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการ  

 5. นางสาวรพีพรรณ จันทรภักดี ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการ  

 6. นางสาวกุลยา พงศ์ภาณุกุล ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการ  

 7. นางสาวมยุรา เรืองฉาย  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่  จัดทำเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ผลงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในแต่ละ

ประเด็นพิจารณาของตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน การให้บริการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ      

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี       

 1. นางสาวภารดี ชัยศิร ิ  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       ประธานกรรรมการ 

 2. นางลฎาภา กลิ่นด้วง  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการ  

 3. นางสาวเอมวิภา ดีประเสริฐ ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการ  

 4. นางสาวนภาวรรณ เยแจ่ม ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการ  

 5. นางสาวศิวพร เชื้อกสิการ ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการ  

 6. นางสุดตา ยาสุทธิ  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่  จัดทำเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ผลงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในแต่ละ

ประเด็นพิจารณาของตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ให้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ       

 1. นางอรวรรณ พัฒนศิริ  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       ประธานกรรรมการ 

 2. นางสาวสุปราณี กิ่งนาค ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการ  



 3. นายเจษฎา เอ่ียมสงคราม ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการ  

 4. นางสาวสุทธญาณ์ อินทวัน ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการ  

 5. นางสาวทิวาพร  เรือนไทย ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่  จัดทำเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ผลงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในแต่ละ

ประเด็นพิจารณาของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล      

 1. นายสุชาติ คำพร   ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       ประธานกรรรมการ 

 2. นางปวีณา พานิช   ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการ  

 3. นางสาวรัชนก โสอิน   ครผูู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการ  

 4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิศรา อาจบำรุง  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  จัดทำเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ผลงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในแต่ละ

ประเด็นพิจารณาของตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม        

 1. นายสุชาติ คำพร   ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       ประธานกรรรมการ 

 2. นางปวีณา พานิช   ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการ  

 3. นางสาวรัชนก โสอิน   ครผูู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการ  

 4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิศรา อาจบำรุง  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่  จัดทำเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ผลงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในแต่ละ

ประเด็นพิจารณาของตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10 การป้องกันการทุจริต       

 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

 1. นายพรชัย สุภาตา  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       ประธานกรรรมการ 

 2. นางสุภาพร ทาระการ  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการ  

 3. นางวาริฉัตร พิลึก  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการ  

 4. นางสมพงษ์ สนธิพัก  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการ  



 5. นางสาวเกสรา สิทธิโอด  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการ  

 6. นางลัดดาวัลย์ คำพร  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่  จัดทำเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ผลงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในแต่ละ

ประเด็นพิจารณาของตัวชี้วัดย่อยท่ี 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกัน

การทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร        

 1. นางสุภมาส ทวีผล  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       ประธานกรรรมการ 

 2. นางอารีย์ สีมาขจร  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการ  

 3. นางกัญรินทร ์จินานิกร  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการ  

 4. นางสาวเพ็ญประภา แซ่ม้า ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  จัดทำเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ผลงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในแต่ละ

ประเด็นพิจารณาของการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

 แผนป้องกันการทุจริต         

 1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิศรา อาจบำรุง  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       ประธานกรรรมการ 

 2. นางปวีณา พานิช          ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการ  

 3. นางสาวรัชนก โสอิน    ครผูู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการ  

 4. นางสาวนภาวรรณ เยแจ่ม  ครูโรงเรียนอนุบาลลาดยาว       กรรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  จัดทำเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ผลงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในแต่ละ

ประเด็นพิจารณาของแผนป้องกันการทุจริต ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ของการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  25   เดือน    กรกฎาคม   พ.ศ.   2565 

   สั่ง  ณ  วันที่   25  เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.   2565 

  

ลงชื่อ     

                                                        ( นางสาวชญาภา หวลหอม ) 

                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว 



ตัวอย่างเอกสารประกอบการการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity andTransparency Assessment: OIT) 
 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ข้อมูลที่เผยแพร่ ครูผู้รับผิดชอบ 

O1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการของสถานศึกษา  
o ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วน
งานภายใน สอดคล้องกับภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านบริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหาร 
งานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

นายสุชาติ  คำพร 
นางสาวชนิตา แก่งอินทร์ 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมูลของผู้บริหารของสถานศึกษา  
o แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ -
นามสกุล ตำแหน่งรูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) 

นางสาวชนิตา แก่งอินทร์ 

O3  อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน o แสดงข้อมูลหน้าที่ และอำนาจของสถานศึกษา
ตามท่ีกฎหมาย 

นางสาวปนัดดา ดวงประเสริฐ 

O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ 
แผนพัฒนาสถานศึกษา 

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มี
ระยะเวลามากกว่า 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์
หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี 
การศึกษา 2565 

นายสุชาติ  คำพร 

O5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้  
o ที่อยู่สถานศึกษา  
o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  
o หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)  
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)  
o แผนที่ตั้งสถานศึกษา 

นายสุชาติ  คำพร 
นางสาวชนิตา แก่งอินทร์ 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ข้อมูลที่เผยแพร่ ครูผู้รับผิดชอบ 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือ
การปฏิบัติงานของสถานศึกษา อย่างน้อย
ประกอบด้วย 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560  
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
- พรบ. ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พรบ.สภาครูและบุคลากรทาง การศึกษา พ.ศ. 
2546 
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  

นายสุชาติ  คำพร 

การประชาสัมพันธ์ 
O7  ข่าวประชา สัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการ

ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ หรือภารกิจของ
สถานศึกษา 
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา  2565 

นางสาวชนิตา แก่งอินทร์  
นางสาวรพีพรรณ จันทรภักดี 

O8 Q&A o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่
บุคคลภายนอกสามารถ สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ 
และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบ กับผู้สอบ
ถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง 
(Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่อง
ข้อความถาม-ตอบ  messenger LiveChat 
,Chatbotเป็นต้น 

นายสุชาติ  คำพร 
นางสาวชนิตา แก่งอินทร์  
 

O9 Social Network o แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่
สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
สถานศึกษา ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, 
Instagram เป็นต้น 

นางสาวรพีพรรณ จันทรภักดี 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ข้อมูลที่เผยแพร่ ครูผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน  
O10 แผนดำเนินงานประจำปี o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มี

ระยะ 1 ปีการศึกษา 

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ ระยะเวลาใน
การดำเนินการ เป็นต้น  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีการศึกษา 
2565 

นายสุชาติ  คำพร 

O11 รายงานการกำกับ ติดตาม 
การดำเนินงาน ประจำปี 
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน 
ดำเนินงานประจำปีในข้อ O10  
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน 
เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี
การศึกษา 2565 

นางสาวอุมาพร โสรส                 
นางสาวมยุรา เรืองฉาย       
นางสาวสาธิยา จันทเภา 
นางสาวกุลยา พงศ์ภาณุกุล 

O12 รายงานผลการดำเนินงาน 
ประจำปี 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปี 
o มีข้อมูลรายละเอียด สรุปผลการดำเนินงาน เช่น 
ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม  ผลการ
ใช้จ่าย งบประมาณ  ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปีการศึกษา 2564 

นางสาวอุมาพร โสรส                 
นางสาวมยุรา เรืองฉาย       
นางสาวสาธิยา จันทเภา 
นางสาวกุลยา พงศ์ภาณุกุล 

O13  คู่มือหรือมาตรฐานการ 
ปฏิบัติงาน 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่บุคลากร
ในสถานศึกษา ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่าง
น้อยประกอบด้วย คู่มือการปฏิบัติภารกิจงาน 4 
ด้าน สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา กำหนดวิธีการ
ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร  เช่น คู่มืองานวิชาการ 

นางสาวอุมาพร โสรส               
นางสาวมยุรา เรืองฉาย          
นางสาวสาธิยา จันทเภา 
นางสาวกุลยา พงศ์ภาณุกุล 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ข้อมูลที่เผยแพร่ ครูผู้รับผิดชอบ 

คู่มืองานบริหารบุคคล คู่มืองานบริหารงบประมาณ
และการเงิน  คู่มืองานบริหารทั่วไป 

การให้บริการ การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ. 2558 
(ของสถานศึกษา) สำหรับสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การ
ปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของสถานศึกษา 
O14 
 

คู่มือหรือมาตรฐานการ 
ให้บริการ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ
หรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการ
ขอรับบริการ หรือติดต่อกบัสถานศึกษา 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น คู่มือ
หรือแนวทางการปฏิบัติสำหรับการให้บริการ
ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ 
แผนผัง/แผนภูม ิการให ้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ใน
การให้บริการ และ ผู้รับผิดชอบในการให้บริการ  
เป็นต้น 

นายพรชัย สุภาตา 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ 
ให้บริการ 

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของ 
สถานศึกษา 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรก
ของปีการศึกษา 2565 

นายพรชัย สุภาตา 

O16 รายงานผลการสำรวจ
ความ พึงพอใจการ
ให้บริการ 

o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ
สถานศึกษา  
o เป็นรายงานผลของปีการศึกษา 2564 

นายพรชัย สุภาตา 

O17 E–Service o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับ
บริการกบัสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือ
ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น
ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

นางสาวรพีพรรณ จันทรภักดี 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
O18 แผนการใช้จ่าย 

งบประมาณประจำปี 
o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษาท่ีมีระยะเวลา 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย

นางสาวภารดี  ชัยศิริ     
นางลฎาภา กลิ่นด้วง               
นางสาวเอมวิภา ดีประเสริฐ



ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ข้อมูลที่เผยแพร่ ครูผู้รับผิดชอบ 

ประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณตามประเภทการใช้จ่าย เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีการศึกษา 
2565 

นางสาวนภาวรรณ เยแจ่ม
นางสาวศิวพร เชื้อกสิการ            
นางสุดตา ยาสุทธิ  

O19 รายงานการกำกับติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
รอบ 6 เดือน  
 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในข้อ O18 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี
การศึกษา 2565 

นางสาวภารดี  ชัยศิริ     
นางลฎาภา กลิ่นด้วง                  
นางสาวเอมวิภา ดีประเสริฐ
นางสาวนภาวรรณ เยแจ่ม
นางสาวศิวพร เชื้อกสิการ              
นางสุดตา ยาสุทธิ 

O20 รายงานผลการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำปี 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผน การใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย 
o เป็นรายงานผลของปีการศึกษา 2564 

นางสาวภารดี  ชัยศิริ     
นางลฎาภา กลิ่นด้วง            
นางสาวเอมวิภา ดีประเสริฐ
นางสาวนภาวรรณ เยแจ่ม
นางสาวศิวพร เชื้อกสิการ                
นางสุดตา ยาสุทธิ 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ

แผนการจัดหาพัสดุ 
o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุ ตามท่ีสถานศึกษา จะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติ  การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีการศึกษา 2565 
หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 
แสนบาท หรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้
กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้
สถานศึกษาอธิบายเพ่ิมเติมโดยละเอียด หรือ
เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว 

นางอรวรรณ พัฒนศิริ                 
นางสาวสุปราณี กิ่งนาค                  
นายเจษฎา เอ่ียมสงคราม 
นางสาวสุทธญาณ์ อินทวัน 
นางสาวทิวาพร เรือนไทย  

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การ
จัดหาพัสดุ  

o แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้อง
ดำเนินการตาฒพระราช บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น 

นางอรวรรณ พัฒนศิริ             
นางสาวสุปราณี กิ่งนาค               
นายเจษฎา เอ่ียมสงคราม 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ข้อมูลที่เผยแพร่ ครูผู้รับผิดชอบ 

 ประกาศ เชิญชวน ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีการศึกษา 2565 

นางสาวสุทธญาณ์ อินทวัน 
นางสาวทิวาพร เรือนไทย 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพัสดุ ราย
เดือน 

o แสดงสรุปผลกาจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา 
(แบบ สขร.1) 
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่าง
น้อยประกอบด้วย งานที่ซื้อ หรือจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อ หรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับ  การคัดเลือก
และราคากลางที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการ    
ซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 
o จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อ
จัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัด
จ้าง) 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรก
ของปีการศึกษา 2565 
หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น 

นางอรวรรณ พัฒนศิริ              
นางสาวสุปราณี กิ่งนาค                 
นายเจษฎา เอ่ียมสงคราม 
นางสาวสุทธญาณ์ อินทวัน 
นางสาวทิวาพร เรือนไทย 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี 

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา  
o มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย 
งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
o เป็นรายงานผลของปีการศึกษา 2564 

นางอรวรรณ พัฒนศิริ               
นางสาวสุปราณี กิ่งนาค                  
นายเจษฎา เอ่ียมสงคราม 
นางสาวสุทธญาณ์ อินทวัน 
นางสาวทิวาพร เรือนไทย 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
O25 นโยบายการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 
o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ในปี
การศึกษา 2565 
o แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ 
เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ

นายสุชาติ คำพร                        
นางปวีณา พานิช                          
นางสาวรัชนก โสอิน                    
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิศรา อาจบำรุง
  



ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ข้อมูลที่เผยแพร่ ครูผู้รับผิดชอบ 

โปร่งใสและมีคุณธรรม 
o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ของผู้บริหารสูงสุด ที่กำหนดใน
นามของสถานศึกษา 

O26 การดำเนินการตาม
นโยบาย การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

o แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตาม
นโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ในข้อ O25  
o เป็นการดำเนินการในปีการศึกษา 2565 

นายสุชาติ คำพร                          
นางปวีณา พานิช                           
นางสาวรัชนก โสอิน                    
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิศรา อาจบำรุง 

O27 หลักเกณฑ์การบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่ยังใช้บังคับ ในสถานศึกษาในปีการศึกษา 
2565 อย่างน้อยประกอบด้วย 
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ
กำลังใจ 
หมายเหตุ : กรณีสถานศึกษาใช้หลักเกณ์ของ
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลสถานศึกษานำ
หลักเกณฑด์ังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
สถานศึกษา 

นายสุชาติ คำพร                      
นางปวีณา พานิช                        
นางสาวรัชนก โสอิน                    
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิศรา อาจบำรุง 

O28 รายงานผลการบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำปี 

o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่าง
น้อยประกอบด้วย  ผลการดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล  ผลการวิเคราะห์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
o เป็นรายงานผลของปีการศึกษา 2564 

นายสุชาติ คำพร                    
นางปวีณา พานิช                        
นางสาวรัชนก โสอิน                    
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิศรา อาจบำรุง 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ 

เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบของบุคลากรในสถานศึกษา 

นายสุชาติ คำพร                        
นางปวีณา พานิช                        



ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ข้อมูลที่เผยแพร่ ครูผู้รับผิดชอบ 

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่าง
น้อยประกอบด้วย  รายละเอียดวิธีการที่บุคคล 
ภายนอกจะทำการร้องเรียน  รายละเอียดขั้นตอน
หรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่อง ร้องเรียน ส่วน
งานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ 

นางสาวรัชนก โสอิน                    
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิศรา อาจบำรุง 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบ 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง 
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของบุคลากรในสถานศึกษาผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไปเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น
ได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 

นายสุชาติ คำพร                       
นางสาวชนิตา แก่งอินทร์ 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียน การทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบประจำปี 

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา 
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน 
เช่น จำนวนเรื่องท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่
ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนให้ระบุไม่เรื่องร้องเรียน) 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรก
ของปีการศึกษา 2565 
หมายเหตุ : กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่า
ไม่มีเรื่องร้องเรียน 

นายสุชาติ คำพร                          
นางปวีณา พานิช                        
นางสาวรัชนก โสอิน                    
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิศรา อาจบำรุง 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
O32 ช่องทางการรับฟัง ความ

คิดเห็น 
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดง
ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่
หรือ ภารกิจของสถานศึกษาผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น
ได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา 

นายสุชาติ คำพร 
นางสาวปนัดดา ดวงประเสริฐ
นางสาวชนิตา แก่งอินทร์ 
นางสาวรพีพรรณ จันทรภักดี 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ข้อมูลที่เผยแพร่ ครูผู้รับผิดชอบ 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ 
มีส่วนร่วม 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ 
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา ยกตัวอย่าง
เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล  เป็นต้น 
o เป็นการดำเนินการในปีการศึกษา 2565 

นายสุชาติ คำพร                        
นางปวีณา พานิช                        
นางสาวรัชนก โสอิน                    
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิศรา อาจบำรุง                         

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
                     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
O34 เจตจำนงสุจริตของ

ผู้บริหารและนโยบายไม่รับ
ของขวัญ (No Gift 
Policy) 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำม่ันว่าจะปฏิบัติ
หน้าที่ และบริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
(ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของ
สถานศึกษา) 
o จัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 
o แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No 
Gift Policy) (ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคน
ปัจจุบันของสถานศึกษา) 
o จัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 
o จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรม
องค์กร เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ การจัดทำ
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
o เป็นการดำเนินการในปีการศึกษา 2565 

นายพรชัย สุภาตา 
นางลัดดาวัลย์  คำพร 
นางสาวเกสรา  สิทธิโอด 
 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ข้อมูลที่เผยแพร่ ครูผู้รับผิดชอบ 

O35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
มีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
o เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
การให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และ
ส่งเสริม สถานศึกษาด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
o เป็นการดำเนินการในปีการศึกษา 2565 

นายพรชัย สุภาตา                          
นางสุภาพร ทาระการ         
นางวาริฉัตร พิลึก 
นางสมพงษ์ สนธิภัก 

O36 การประเมินความเสี่ยง 
การทุจริตประจำปี 

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการ

ดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิด

การทุจริต หรือ ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตน กับผล ประโยชน์ส่วนรวมของ

สถานศึกษา 

o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น 

เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง 

มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง เป็นต้น 

o เป็นการดำเนินการในปีการศึกษา 2565 

นายพรชัย สุภาตา                            
นางสุภาพร ทาระการ                        
นางวาริฉัตร พิลึก 
นางสมพงษ์ สนธิภัก 

O37 การดำเนินการเพ่ือจัดการ 
ความเสี่ยงการทุจริต 
 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ

จัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 

หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน

ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา 

o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับ

มาตรการหรือการดำเนินการเพ่ือบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงตามข้อ O36 

o เป็นการดำเนินการในปีการศึกษา 2565 

นายพรชัย สุภาตา                             
นางสุภาพร ทาระการ                     
นางวาริฉัตร พิลึก 
นางสมพงษ์ สนธิภัก 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม 

องค์กร 
o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของ

สถานศึกษาท่ีแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กรให้บุคลากรของสถานศึกษามีทัศนคติ 

นางกัญรินทร์ จินานิกร 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ข้อมูลที่เผยแพร่ ครูผู้รับผิดชอบ 

ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มี

จิตสำนึกท่ีดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวล

จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อย่างชัดเจน ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม  

o เป็นการดำเนินการที่สถานศึกษาเป็น

ผู้ดำเนินการเอง 

o เป็นการดำเนินการในปีการศึกษา 2565 

นางสุภมาส ทวีผล                           
นางอารีย์ สีมาขจร                     
นางสาวเพ็ญประภา แซ่ม้า 

แผนป้องกันการทุจริต 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน 

การทุจริตประจำปี  
 

o แสดงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือ

โครงการโรงเรียนสุจริต ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสของสถานศึกษา 

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต ยกตัวอย่าง
เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลา
ดำเนินการ เป็นต้น 
o เป็นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือ
โครงการโรงเรียนสุจริต ที่มีระยะเวลาบังคับใช้
ครอบคลุมปีการศึกษา 2565 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิศรา อาจบำรุง
นางปวีณา พานิช        
นางสาวรัชนก โสอิน                
นางสาวนภาวรรณ เยแจ่ม 

O40 รายงานการกำกับติดตาม 
การดำเนินการป้องกันการ
ทุจริต ประจำปี รอบ 6 
เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น 

ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ 

กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน 

เป็นต้น 

o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 
การศึกษา 2565 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิศรา อาจบำรุง
นางปวีณา พานิช        
นางสาวรัชนก โสอิน                   
นางสาวนภาวรรณ เยแจ่ม 

O41 รายงานผลการดำเนินการ 
ป้องกันการทุจริตประจำปี 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิศรา อาจบำรุง
นางปวีณา พานิช        



ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ข้อมูลที่เผยแพร่ ครูผู้รับผิดชอบ 

o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่าง

น้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการ/

กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 

อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  

o เป็นการรายงานผลการดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตของปีการศึกษา 2564 

นางสาวรัชนก โสอิน                 
นางสาวนภาวรรณ เยแจ่ม 

O42 มาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ใน

ปีการศึกษา 2564 

o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่าง

เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะ

ต้อแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดี

ขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

ของสถานศึกษา เป็นต้น 

o มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสภายใน  สถานศึกษาให้ดีขึ้น ซึ่ง

สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี 

รายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบ

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการ

ปฏิบัติ  การกำหนดแนวทางการกำกับ  ติดตาม  

ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล  เป็นต้น 

นางสาวนภาวรรณ เยแจ่ม 

O43 การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือ

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

สถานศึกษา 

o มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาในข้อ 

O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

o เป็นการดำเนินการในปีการศึกษา 2565 

นางสาวนภาวรรณ เยแจ่ม 

 



 

 

 


