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คําสั่ง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 

ที ่ 362 /2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  
.......................................................................................  

  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ( ITA) สําหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ภาครัฐ ในการบันทึกข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จํานวน 
23 แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบในด้านความโปร่งใสในการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ  2565 นั้น 
  เพ่ือให้การจัดทําระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในของวิทยาลัยฯ เป็นปัจจุบันและ
ปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม  ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 

1.1 นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว ประธานกรรมการ 
1.2 นายสรยุทธ อุ่นใจ กรรมการ 
1.3 นายพีระพงษ ์ เผือกเหลือง กรรมการ 
1.4 นายวีระยุทธ ซึ้งหฤทัย กรรมการและเลขานุการ 

 ท าหน้าที ่  
  1) กําหนดนโยบายการบริหารงานที่มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ 
ให้เป็นวิทยาลัยที่โปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
  2) อํานวยความสะดวก ให้คําปรึกษาและคําแนะนําในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยฯ 
  3) กํากับติดตามการดําเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของวิทยาลัยฯ 

 2.  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงาน 

 
 

        2.1 นายวีระยุทธ ซึ้งหฤทัย ประธานกรรมการ 
2.2 นายพีระพงษ์ เผือกเหลือง รองประธานกรรมการ 
2.3 นางสาวธัญญารัตน์ โรจน์ชนะพลภัทร กรรมการ 
2.4 นายบุญยรัตน์ โทธนะ กรรมการ 
2.5 นางสาวนันทิยา กลั่นวารี กรรมการ 
2.6 นางจิตรวดี บุญประเสริฐ กรรมการ 
2.7 นางสาวหทัยชนก เกตุสาย กรรมการ 

   /2.8 นางสาวปวริศา... 
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2.8 นางสาวปวริศา สิทธิกิจ กรรมการ 
2.9 นางกัณคริษฐา แสวงกิจ กรรมการและเลขานุการ 

        2.10 นายสุทธิลักษณ์ ศิรินันติกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        2.11 นางสาววิลาสินี ชาติสุวรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
        2.12 นางสาวกัลยา นุชประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   ท าหน้าที่ 
   1) วางแผน ดําเนินการ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือชี้แจงรายละเอียดและแนวทางในการดําเนินงาน
การจัดทําระบบฐานข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดําเนินงาน (ITA)  ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
   2) กํากับติดตามและประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 
   3) ให้คําปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน 
   4) กํากับติดตามคณะกรรมการดําเนินการในส่วนของการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน (IIT) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 
   5) กํากับติดตามคณะกรรมการดําเนินการในส่วนของการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก (EIT) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 
   6) กํากับติดตามให้คณะกรรมการในส่วนของการบันทึกข้อมูลตามแบบการบันทึกการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 12 กันยายน 2565 

 3.  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงานตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)  
3.1 นายสรยุทธ อุ่นใจ ประธานกรรมการ 
3.2  นางกัณคริษฐา แสวงกิจ รองประธานกรรมการ 
3.3 นางกัญด ี บูรณะวิทย์ กรรมการ 
3.4 นายสําราญ เนียมมะณ ี กรรมการ 
3.5  นายชวลิต มุลตองคะ กรรมการ 
3.6  นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์ กรรมการ 
3.7  นางสาวไพเราะ พงษ์แขก กรรมการ 
3.8  นางสาวจิราภรณ์  กอนวงษ ์ กรรมการ 
3.9 นายนล โหรวิชิต กรรมการ 

       3.10 นายปรรณวัฒน ์ ทองสวัสดิ์ กรรมการ 
       3.11 นายอธิพงศ์ วงศ์กวีวิทย์ กรรมการ 
       3.12 นางสาวเนตรนภา สุนา กรรมการ 
       3.13 นายพิพัฒน์ ทุกข์สูญ กรรมการ 
       3.14 นางสาวเขมนัษฐ์ภรณ์  เหมือนแก้ว กรรมการ 
       3.15 นายประพันธ์ สุขานันท์ กรรมการ 
       3.16 นางสมส่ง พูลผล กรรมการ 
       3.17 นางพชรมน  ซื่อตรง กรรมการ 
       3.18 นายอภิวัฒน์ วงค์แป้น กรรมการ 
       3.19 นายชัยวัฒน์ ศรสงคราม กรรมการ 

  /3.20 นางสาวเกศนรินทร์... 
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       3.20 นางสาวเกศนรินทร์ ทองกร กรรมการ 
       3.21 นายอภิชาติ ประเสริฐ กรรมการ 
       3.22 นายปฐมพงศ์          จิตต์สว่าง กรรมการ 
       3.23 นางส.สุศิวลี นิลเล็ก กรรมการ 
       3.24 นายทศพร เกตุแก้ว กรรมการ 
       3.25 นายรักชาติ  เถื่อนบุญ กรรมการ 
       3.26 นางจีรพันธ์ ล้อเหล็กเพชร กรรมการ 
       3.27 นางสาวกัญญ์ภัคญา อินนุรักษ์ กรรมการ 
       3.28 นางสาววาสนา  ทองปาน กรรมการ 
       3.29 นางสิฎ์ระสา บุญขํา กรรมการ 
       3.30 นายสุทธิลักษณ์ ศิรินันติกุล กรรมการและเลขานุการ 
       3.31 นางสาวกัลยา นุชประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       3.32 นางสาววิลาสินี ชาติสุวรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 ท ำหน้ำที ่ดําเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ผ่านการสแกน OR-Code โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 31 
สิงหาคม 2565  ในตัวชี้วัดดังนี้ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่   
 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ   
 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อํานาจ   
 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  

 4.  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงานตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)  
4.1 นายพีระพงษ ์ เผือกเหลือง ประธานกรรมการ 
4.2  นางกัณคริษฐา แสวงกิจ รองประธานกรรมการ 
4.3 นางกัญด ี บูรณะวิทย์ กรรมการ 
4.4 นางสาวไพเราะ พงษ์แขก กรรมการ 
4.5 นายสําราญ เนียมมะณ ี กรรมการ 
4.6 นายปรรณวัฒน์ ทองสวัสดิ์ กรรมการ 
4.7 นายประพันธ์ สุขานันท์ กรรมการ 
4.8 นางสาวโสพิศม์ ประยูรหงษ์ กรรมการ 

       4.9  นายอภิชาต ิ ประเสริฐ กรรมการ 
       4.10 นายอภิวัฒน ์ วงค์แป้น กรรมการ 
       4.11 นายชวลิต มุลตองคะ กรรมการ 
       4.12 นายรุ่งโรจน ์ อินจีน กรรมการ 
       4.13 นายสุทธิลักษณ์ ศิรินันติกุล กรรมการและเลขานุการ 
       4.14 นางสาวกัลยา นุชประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       4.15 นางสาววิลาสินี ชาติสุวรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  /ทําหน้าที่... 
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ท ำหน้ำที ่  
 1) จัดทําสื่อนําเสนอให้กับผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อใช้บริการสถานศึกษา จํานวน 1 ชุด 
 2) ติดต่อประสานงานกับผู้รับบริการที่เก่ียวข้องตามขอบเขตหน้าที่ ตามตัวชี้วัดดังนี้ 
  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน 
  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 
 3) จัดทํากลุ่มไลน์สําหรับผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)  
 โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน จํานวนไม่น้อยกว่า 30 คน (ผู้ปกครอง สาขาวิชาละ 1 คน/ นักเรียน นักศึกษา 
สาขาวิชาละ 1 คน/ งานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก) ผ่านการสแกน QR-Code  และดําเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกิน
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 

5.  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินงานบันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
5.1 นายพีระพงษ ์ เผือกเหลือง ประธานกรรมการ 
5.2 นางกัณคริษฐา แสวงกิจ รองประธานกรรมการ 
5.3 นางสาวหทัยชนก เกตุสาย กรรมการ 
5.4 นางสาวปวริศา สิทธิกิจ กรรมการ 
5.5 นายสุทธิลักษณ์ ศิรินันติกุล กรรมการและเลขานุการ 
5.6 นางสาวกัลยา นุชประเสริฐ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
5.7 นางสาววิลาสินี ชาติสุวรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   ท าหน้าที่  
 1) ดําเนินกํากับติดตามให้คณะกรรมการส่วนที่เกี่ยวข้องตามตัวชี้วัด บันทึกข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ตามตัวชี้วัดดังนี้ 
  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
              2) บันทึกข้อมูลบนเว็บไซต์สถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 กันยายน 2565 
              3) บันทึก URL ลิง้ก์เว็บไซต์แสดงรายละเอียดตามตัวชี้วัด ตั้งแต่ o1- o43 แล้วบันทึกข้อมูลใน
รูปแบบไฟล์ Word และ PDF ตามแบบบันทึกการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
              4) จัดส่งแบบบันทึกการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ทั้งไฟล์ Word และ PDF ผ่านระบบ E-mail : 
santibig330413@gmail.com โดยแนบหนังสือนําส่งจากสถานศึกษา ภายในวันที่ 16 กันยายน 2565 
 5) ให้ผู้รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องตามตัวชี้วัด ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จวันที่ 19 สิงหาคม 2565 

ตารางผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามแบบบันทึกการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT 1 – OIT43) 

ข้อ รายการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดย่อยที ่9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน 
O1 
 

โครงสร้าง 
 

ให้จัดท าแผนผังแสดงโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน  โดย
แสดงต าแหน่ ง  และการแบ่ งส่ วน
ภายในของหน่วยงาน 

งานประชาสัมพันธ์ 
1) นายนล  โหรวิชิต 
2) นางสาวสุธาทิพย์  วัฒนศรี 

 
 

/O2 ข้อมูลผู้บริหาร... 

mailto:santibig330413@gmail.com


๕ 
 

ข้อ รายการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
1)  ข้อมูลพื้นฐาน 
O2 
 
 

ข้อมูลผู้บริหาร 
 

ให้จัดทําและแสดงข้อมูลของผู้บริหาร
สูงสุด และคณะผู้บริหารของหน่วยงาน 
โ ด ย แ ส ด ง ข้ อ มู ล อ ย่ า ง น้ อ ย ที่
ประกอบด้วย ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง 
รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของ
ผู้บริหารแต่ละคน 

งานบุคลากร 
1) นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์ 
2) นางสุกัญญา  ตันบริภัณฑ์ 
3) นางสาวสุดารัตน์  เลิศบุปผาสุวรรณ 

O3 
 
 

อํานาจหน้าที่ 
 

ให้จัดทําและแสดงข้อมูลหน้าที่และ
อํานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมาย
กําหนด 

งานบุคลากร 
1) นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์ 
2) นางสุกัญญา  ตันบริภัณฑ์ 
3) นางสาวสุดารัตน์  เลิศบุปผาสุวรรณ 

O4 
 
 

แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนา
สถานศึกษา 
 

ให้จัดทําและแสดงแผนการดําเนิน
ภารกิจของหน่วยงานท่ีมีระยะมากกว่า 
1 ปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดท่ีประกอบ
ไป ด้ ว ยยุ ท ธศ า สตร์ ห รื อ แ นวทา ง 
เป้าหมาย และตัวชี้วัด ซึ่งเป็นแผนท่ีมี
ระยะเวลาครอบคลุมปี พ.ศ. 2565 

งานวางแผนและงบประมาณ 
1) นางกัณคริษฐา  แสวงกิจ 
2) นางสาวกัลยา  นุชประเสริฐ 

O5 
 
 

ข้อมูลการติดต่อ 
 

ให้จัดทําและแสดงข้อมูลติดต่อของ
หน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดที่
ประกอบด้วย ที่อยู่ของหน่วยงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ E-mail แผนที่ตั้ง 
ให้อัพเดท www.sstc.ac.th ของ
วิทยาลัยฯ ให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 
19 สิงหาคม 2565 (ให้ปฏิบัติตาม
คําสั่งวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ที่ 
168/2565 เรื่อง มอบหมายหน้าที่
และความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการประจําปีการศึกษา 2565 

งานประชาสัมพันธ์ 
1) นายนล  โหรวิชิต 
2) นางสาวสุธาทิพย์  วัฒนศรี 

O6 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดงกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

งานบุคลากร 
1) นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์ 
2) นางสุกัญญา  ตันบริภัณฑ์ 
3) นางสาวสุดารัตน์  เลิศบุปผาสุวรรณ 

2)  การบริหารงาน 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงาน โดยเป็น
ข่าวสารที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2565 

งานประชาสัมพันธ์ 
1) นายนล  โหรวิชิต 
2) นางสาวสุธาทิพย์  วัฒนศรี 

/O8 Q&A… 
 



๖ 
 

ข้อ รายการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
3)  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
O8 
 

Q&A 
 

แ ส ด ง ต า แ ห น่ ง บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง
หน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้ อมู ลต่ า ง  ๆ  ได้  โ ดยมี
ลักษณะการสื่อสารได้สองทางทางหน้า
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) 

งานประชาสัมพันธ์ 
1) นายนล  โหรวิชิต 
2) นางสาวสุธาทิพย์  วัฒนศรี 

O9 
 

Social Network  แ ส ด ง ต า แ ห น่ ง บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง
หน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

งานประชาสัมพันธ์ 
1) นายนล  โหรวิชิต 
2) นางสาวสุธาทิพย์  วัฒนศรี 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2  การบริหารงาน 
4)  การด าเนินงาน 
O10 

 
แ ผ น ดํ า เ นิ น ง า น
ประจําปี 
 

แสดงแผนการดําเนินงานภารกิจของ
หน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี โดยมีข้อมูล
รายละเอียดของแผน ฯ อย่างน้อย
ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม 
งบประมาณท่ีใช้ และระยะเวลาในการ
ดําเนินการ ซึ่งเป็นแผนที่มีระยะเวลา
บังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565 

งานวางแผนและงบประมาณ 
1) นางกัณคริษฐา  แสวงกิจ 
2) นางสาวกัลยา  นุชประเสริฐ 

O11 
 

ร า ย ง า น กา ร กํ า กั บ
ติดตามการดําเนินงาน 
ประจําปี รอบ 6 เดือน 

 - แสดงความก้าวหน้าในการดําเนิน 
งานตามแผนประจําปีในข้อ O10 
โดยมีเนื้อหาหรือรายละเอียด
ความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม และรายละเอียด
งบประมาณท่ีใช้ดําเนินงาน   
 - สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบราย
เดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 
เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะ 
เวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 

งานวางแผนและงบประมาณ 
1) นางกัณคริษฐา  แสวงกิจ 
2) นางสาวกัลยา  นุชประเสริฐ 

O12 
 

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินงานประจําปี 

แสดงผลการดําเนินงานตามแผน
ดําเนินงานประจําปีที่มีข้อมูล
รายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน
อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการ
ดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรม ผล
การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยเป็น
รายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

งานวางแผนและงบประมาณ 
1) นางกัณคริษฐา  แสวงกิจ 
2) นางสาวกัลยา  นุชประเสริฐ 

 
/O13 คู่มือหรือ... 



๗ 
 

ข้อ รายการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2  การบริหารงาน 
5)  การปฏิบัติงาน 
O13 
 

คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือ
ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมี
ข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
อย่ างน้อยประกอบด้วย เป็นคู่มือ
ปฏิบัติภารกิจใด สําหรับเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานตําแหน่ งใด และกําหนด
วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร โดย
จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ 

งานบุคลากร 
1) นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์ 
2) นางสุกัญญา  ตันบริภัณฑ์ 
3) นางสาวสุดารัตน์  เลิศบุปผาสุวรรณ 

O14 
 

คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ 

แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือ
คู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ
หรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็น
ข้อมูลในการขอรับบริการ 

งานบุคลากร 
1) นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์ 
2) นางสุกัญญา  ตันบริภัณฑ์ 
3) นางสาวสุดารัตน์  เลิศบุปผาสุวรรณ 

O15 
 

ข้ อ มู ล เ ชิ ง ส ถิ ติ ก า ร
ให้บริการ 
 

แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของ
หน่วยงาน โดยสามารถจัดทําข้อมูล
เป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส 
ห รื อ ร า ย  6 เ ดื อ น  ที่ มี ข้ อ มู ล ใ น
ระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 
2565 

1. นายรุ่งโรจน์  อินจีน รับผิดชอบ
ข้อมูลสถิติงานทะเบียน 
2. นายปรรณวัฒน์  ทองสวัสดิ์ 
รับผิดชอบข้อมูลสถิติงานกิจกรรมฯ 
3. นายประพันธ์  สุขานันท์ รับผิดชอบ
ข้อมูลสถิติงานโครงการพิเศษ 
4. นางสาวเขมนัษฐ์ภรณ์  เหมือนแก้ว 
รับผิดชอบข้อมูลสถิติงานสวัสดิการ
นักเรียน นักศึกษา 
5. นางสาวเนตรนภา  สุนา รบัผิดชอบ
ข้อมลูสถิติงานแนะแนวอาชีพฯ 
6. นายสําราญ  เนียมมะณี รับผิดชอบ
ข้อมูลสถิติงานพัสดุ 

O16 
 

รายงานผลการสํารวจ
คว าม พึ งพอ ใ จก า ร
ให้บริการ 
 

แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการของหน่วยงาน โดยเป็น
รายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

1. นายรุ่งโรจน์  อินจีน รายงานผล
สํารวจของงานทะเบียน 
2. นายปรรณวัฒน์  ทองสวัสดิ์ รายงาน
ผลสํารวจของงานกิจกรรมฯ 
3. นายประพันธ์  สุขานันท์ รายงานผล
สํารวจของงานโครงการพิเศษ 
4. นางสาวเขมนัษฐ์ภรณ์  เหมือนแก้ว 
รายงานผลสํารวจของงานสวัสดิการฯ 
5. นางสาวเนตรนภา  สุนา รายงานผล
สํารวจของงานแนะแนวอาชีพฯ 
6. นายสําราญ  เนียมมะณี รายงานผล
สํารวจของงานพัสดุ 



๘ 
 

ข้อ รายการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2  การบริหารงาน 
5)  การปฏิบัติงาน 
O17 E-Service  - แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูล

หรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่
จ าเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน 
 - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

งานประชาสัมพันธ์ 
1) นายนล  โหรวิชิต 
2) นางสาวสุธาทิพย์  วัฒนศรี 

6)  แผนการใช้งบประมาณประจ าปี 
O18 
 

แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณประจําปี 
 

แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี  โดยมีข้อมูล
รายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย
ประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่
ได้รับจัดสรร และงบประมาณตาม
ประเภทรายการใช้จ่าย ซึ่งเป็นแผนที่มี
ระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565 

งานวางแผนและงบประมาณ 
1) นางกัณคริษฐา  แสวงกิจ 
2) นางสาวกัลยา  นุชประเสริฐ 

O19 ร า ย ง า น กา ร กํ า กั บ
ติ ด ต า มก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณประจําปี 
รอบ 6 เดือน 
 

แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงาน
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปีในข้อ O18 โดยมีข้อมูล
รายละเอียดความก้าวหน้าอย่างน้อย
ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการใช้
จ่ายงบประมาณ และสามารถจัดทํา
ข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตร
มาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูล
ครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ.2565 

งานวางแผนและงบประมาณ 
1) นางกัณคริษฐา  แสวงกิจ 
2) นางสาวกัลยา  นุชประเสริฐ 

O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี 

แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจําปี  โดยมีข้อมูล
ร า ย ละ เ อี ย ดส รุ ป ผล กา ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณอย่างน้อยประกอบด้วย 
ผลการใช้จ่ ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  โดยเป็น
รายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

งานวางแผนและงบประมาณ 
1) นางกัณคริษฐา  แสวงกิจ 
2) นางสาวกัลยา  นุชประเสริฐ 

 
 
 
 

/O21 แผนการจัดซื้อ... 



๙ 
 

ข้อ รายการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3  การบริหารเงินงบประมาณ 
7)  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O21 
 
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรื อแผนการจั ดหา
พัสดุ 
 

แสดงแผนการจั ดซื้ อ จั ดจ้ า งหรื อ
แผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน
จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเป็นข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565 

งานพัสดุ 
1) นายสําราญ  เนียมมะณี 
2) นางสาวนารีรัตน์  ศรีอํานวย 
3) นางสาวอรพินท์  ผุลละศิริ 
4) นายประสิทธิ์  มีสมบูรณ์ 

O22 ป ร ะ ก า ศ ต่ า ง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ี
หน่วยงานจะต้องดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
โดยเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี 
พ.ศ. 2565 

งานพัสดุ 
1) นายสําราญ  เนียมมะณี 
2) นางสาวนารีรัตน์  ศรีอํานวย 
3) นางสาวอรพินท์  ผุลละศิริ 
4) นายประสิทธิ์  มีสมบูรณ์ 

O23 
 

สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน 
 

แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดผล
การจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นข้อมูลแบบ
รายเดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 
2565 

งานพัสดุ 
1) นายสําราญ  เนียมมะณี 
2) นางสาวนารีรัตน์  ศรีอํานวย 
3) นางสาวอรพินท์  ผุลละศิริ 
4) นายประสิทธิ์  มีสมบูรณ์ 

O24 รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจําปี 

แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียด
อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่
ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นรายงานผล
ของปี พ.ศ. 2564 

งานพัสดุ 
1) นายสําราญ  เนียมมะณี 
2) นางสาวนารีรัตน์  ศรีอํานวย 
3) นางสาวอรพินท์  ผุลละศิริ 
4) นายประสิทธิ์  มีสมบูรณ์ 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
8)  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O25 
 

นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

จัดทํานโยบายหรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับใน
หน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 โดยแสดง
นโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่กําหนดในนามของหน่วยงาน 

งานบุคลากร 
1) นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์ 
2) นางสุกัญญา  ตันบริภัณฑ์ 
3) นางสาวสุดารัตน์  เลิศบุปผาสุวรรณ 

O26 
 

การดํา เนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

แสดงการดําเนินการที่มีความสอดรับ
ตามนโยบาย หรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลใน ข้อ O25 
โดยเป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 
2565 

งานบุคลากร 
1) นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์ 
2) นางสุกัญญา  ตันบริภัณฑ์ 
3) นางสาวสุดารัตน์  เลิศบุปผาสุวรรณ 

/O27 หลักเกณฑ์... 



๑๐ 
 

ข้อ รายการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
8)  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O27 
 

หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับใน
หน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อย
ประกอบด้วย การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร การพัฒนาบุคลากร การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ
กําลังใจ 

งานบุคลากร 
1) นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ์ 
2) นางสุกัญญา  ตันบริภัณฑ์ 
3) นางสาวสุดารัตน์  เลิศบุปผาสุวรรณ 

O28 
 

รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจําปี 

แสดงผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล โดยมีข้อมูล
รายละเอียดของการดําเนินการ อย่าง
น้อยประกอบด้วย ผลการดําเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ผลการวิเคราะห์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่ง
เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
1) นางนุชจรีย์  เมืองรมย์ 
2) นางสาวหทัยชนก  เกตุสาย 
 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5  การส่งเสริมความโปร่งใส 
9)  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O29 
 

แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 

แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการ
ต่อเรื่องร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีข้อมูล
รายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่าง
น้อยประกอบด้วยรายละเอียดวิธีการที่
บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน 
รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการ
จัดการ ต่อเรื่องร้องเรียนส่วนงานที่
รับผิดชอบ และระยะเวลาด าเนินการ 

งานบริหารงานทั่วไป 
1) นางกัญดี  บูรณะวิทย์ 
2) นางสาวปานรดา  คุณวุฒิโฆษิต 
 

 
 
 
 
 
 
 

/O30 ช่องทางแจ้ง... 



๑๑ 
 

ข้อ รายการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5  การส่งเสริมความโปร่งใส 
9)  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O30 
 

ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 

แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยก
ต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่อง
ทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้
แจ้งเบาะแส และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดย
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

งานประชาสัมพันธ์ 
1) นายนล  โหรวิชิต 
2) นางสาวสุธาทิพย์  วัฒนศรี 

O31 
 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีข้อมูล
ความก้าวหน้าการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
อย่างน้อยประกอบด้วย จํานวนเรื่อง
ร้องเรียนทั้งหมด จํานวนเรื่องที่
ดําเนินการแล้วเสร็จ และจํานวนเรื่อง
ที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ โดย
สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน 
หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มี
ข้อมูลครอบคลุมระยะเวลา 6 เดือน
แรก ของปี พ.ศ. 2565 

งานประชาสัมพันธ์ 
1) นายนล  โหรวิชิต 
2) นางสาวสุธาทิพย์  วัฒนศรี 

10)  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
O32 ช่องทางการรับฟัง

ความคิดเห็น 
 

แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ
ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ โดยสามารถเข้าถึงหรือ
เชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

งานประชาสัมพันธ์ 
1) นายนล  โหรวิชิต 
2) นางสาวสุธาทิพย์  วัฒนศรี 

 
 
 

/O33 การเปิดโอกาส... 



๑๒ 
 

ข้อ รายการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5  การส่งเสริมความโปร่งใส 
10)  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิด

การมีส่วนร่วม 
แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงการเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
โดยเป็นการดําเนินการในปี พ.ศ.
2565 

งานประชาสัมพันธ์ 
1) นายนล  โหรวิชิต 
2) นางสาวสุธาทิพย์  วัฒนศรี 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1  การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
11)  เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
O34 นโยบายไม่รับของขวัญ 

(No Gift Policy) 
 

แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับ
ของขวัญ (No Gift Policy) ซึ่ง
ดําเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคน
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการดําเนินการในปี 
พ.ศ. 2565 

งานบุคลากร 
1) นางสาวโสพิศม์  ประยูรหงษ ์
2) นางสุกัญญา  ตันบริภัณฑ์ 
3) นางสาวสุดารัตน์  เลิศบุปผาสุวรรณ 

O35 
 

การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สูงสุด  โดยเป็นการดําเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้
ความสําคัญกับการปรับปรุง พัฒนา 
และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม
และโปร่งใส ซึ่งเป็นการดําเนินการในปี 
พ.ศ. 2565 

งานบริหารงานทั่วไป 
1) นางกัญดี  บูรณะวิทย์ 
2) นางสาวปานรดา  คุณวุฒิโฆษิต 
 

12)  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 
O36 การประเมินความเสี่ยง

การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ประจําปี 
 

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของ
การดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ โดยมีข้อมูลรายละเอียดของผล
การประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย 
เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของ
ความเสี่ยง มาตรการและการ
ดําเนินการในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงซึ่งเป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 
2565 

งานวางแผนและงบประมาณ 
1) นางกัณคริษฐา  แสวงกิจ 
2) นางสาวกัลยา  นุชประเสริฐ 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
1) นายสุทธิลักษณ์  ศิรินันติกุล 
2) นางสาววิลาสินี  ชาติสุวรรณ 

 
 
 
 

/O37 การดําเนิน... 



๑๓ 
 

ข้อ รายการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1  การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
12)  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 
O37 การดําเนินการเพ่ือ

จัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณี
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของหน่วยงานโดยเป็นกิจกรรม
หรือการดําเนินการที่สอดคล้องกับ
มาตรการหรือการดําเนินการเพ่ือ
บริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 
ซึ่งเป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2565 

งานวางแผนและงบประมาณ 
1) นางกัณคริษฐา  แสวงกิจ 
2) นางสาวกัลยา  นุชประเสริฐ 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
1) นายสุทธิลักษณ์  ศิรินันติกุล 
2) นางสาววิลาสินี  ชาติสุวรรณ 

13)  การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร 
O38 การเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรตาม
มาตรฐานทาง
จริยธรรม 

แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี
ทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดี 
รับผิดชอบต่อหน้าที่  ตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
โดยเป็นการดําเนินการที่หน่วยงานเป็น
ผู้ดําเนินการเอง ซึ่งเป็นการดําเนินการ
ในปี พ.ศ. 2565 

งานวางแผนและงบประมาณ 
1) นางกัณคริษฐา  แสวงกิจ 
2) นางสาวกัลยา  นุชประเสริฐ 
 

14)  แผนป้องกันการทุจริต 
O39 
 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 

แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือป้องกันการทุจริต หรือพัฒนาด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของ
แผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และ
ช่วงเวลาดําเนินการ โดยเป็นแผนที่มี
ระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 
2565 

งานวางแผนและงบประมาณ 
1) นางกัณคริษฐา  แสวงกิจ 
2) นางสาวกัลยา  นุชประเสริฐ 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
1) นายสุทธิลักษณ์  ศิรินันติกุล 
2) นางสาววิลาสินี  ชาติสุวรรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/O40 รายงานการ... 



๑๔ 
 

ข้อ รายการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1  การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
14)  แผนป้องกันการทุจริต 
O40 รายงานการกํากับ

ติดตามการดําเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจําปี รอบ 6 เดือน 
 

แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ตามข้อ o39  โดยมีข้อมูลรายละเอียด
ความก้าวหน้าอย่างน้อยประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าดําเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณท่ีใช้ดําเนินงาน โดย
สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายะ
เดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 
เดือน ที่มีระยะเวลาครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 
2565 

งานวางแผนและงบประมาณ 
1) นางกัณคริษฐา  แสวงกิจ 
2) นางสาวกัลยา  นุชประเสริฐ 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
1) นายสุทธิลักษณ์  ศิรินันติกุล 
2) นางสาววิลาสินี  ชาติสุวรรณ 

O41 รายงานผลการ
ดําเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจําปี 

แสดงผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  โดย
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ดําเนินการ อย่างน้อย ประกอบด้วย 
ผลการดําเนินการโครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ซึ่ง
เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 

งานวางแผนและงบประมาณ 
1) นางกัณคริษฐา  แสวงกิจ 
2) นางสาวกัลยา  นุชประเสริฐ 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
1) นายสุทธิลักษณ์  ศิรินันติกุล 
2) นางสาววิลาสินี  ชาติสุวรรณ 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
1) นางนุชจรีย์  เมืองรมย์ 
2) นางสาวหทัยชนก  เกตุสาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/O42 มาตรการส่งเสริม... 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

ข้อ รายการประเมิน องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
15)  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
O42 
 

มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
สถานศึกษา 
 

แสดงผลการวิเคราะห์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี 
พ.ศ. 2564  โดยมีข้อมูลรายละเอียด
การวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอด 
คล้องกับผลการประเมินฯ  มีการ
กําหนดแนวทางการนําผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการ 
เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดี
ขึ้น  ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ 
ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียด
ต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การ
กําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
การกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
การกําหนดแนวทางการกํากับติดตาม
ให้นําไปสู่การปฏิบัติและการรายงาน
ผล 

งานวางแผนและงบประมาณ 
1) นางกัณคริษฐา  แสวงกิจ 
2) นางสาวกัลยา  นุชประเสริฐ 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
1) นายสุทธิลักษณ์  ศิรินันติกุล 
2) นางสาววิลาสินี  ชาติสุวรรณ 

O43 
 

การดําเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
สถานศึกษา 
 

แสดงความก้าวหน้าหรือผลการ
ดําเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดการ
นํามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 
o24 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยเป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 
2565 

งานวางแผนและงบประมาณ 
1) นางกัณคริษฐา  แสวงกิจ 
2) นางสาวกัลยา  นุชประเสริฐ 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
1) นายสุทธิลักษณ์  ศิรินันติกุล 
2) นางสาววิลาสินี  ชาติสุวรรณ 

 
 

 

 
 
 
 
 

/ทั้งนี้ ให้... 




