
 

 

 

 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนนิงานตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-------------------------------------------- 

  ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้รายงานผลการ
วิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้ก าหนดมาตรการ แนวทาง
และวิธีการด าเนินการในการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้)  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
   ประกาศ  ณ วันที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 

 



 

การด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ไปสู่การปฏิบัติ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 
     ตัวชี้วัด  ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา                มาตรการหรือขั้นตอนและวิธกีาร ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 2  
การใช้งบประมาณ 
ได้คะแนน  
ร้อยละ 87.58  
อยู่ในระดับ A 

(1) การรับรูเ้กี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน  

(2) การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 
 

(1) สร้างการรับรูเ้กี่ยวกับแผนการ 
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้
บุคลากรภายในหน่วยงาน  

(2) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจ 
สอบการใช้จ่ายงบประมาณ  

(3) มีช่องทางเพื่อให้บุคลากรภายใน 
หน่วยงานสามารถแจ้งเบาะแสข้อ
สงสัยและจดัให้มีมาตรการคุ้มครองผู้
ร้องเรียน 

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนโดยกรรมการ 

มาจากบุคลากร แต่ละกลุ่ม  

(2) ประชุมจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี 

(3)   จัดให้มีช่องท าการร้องเรียน 
 

 

   

กลุ่มนโยบายและแผน  
กลุ่มบรหิารงานการเงินและ
สินทรัพย ์
 
กลุ่มกฎหมายและคด ี

ตัวช้ีวัดที่ 4  
การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ  
ร้อยละ 87.21  
อยูใ่นระดับ A 

 (1) การเอาทรัพยส์ินของทางราชการ ของ
หน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไป
ให้ผู้อื่น  

(2) พฤติกรรมในขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการ 

(3) การยืมโดยบคุลากรภายบคุลากร
ภายในหน่วยงาน 

(4) การยืมโดยบคุลากรภายนอกหน่วยงาน  
(5) มีกระบวนการในขออนุญาตทีชั่ดเจน

และสะดวก 
(6) มีการจัดท าแนวทางการปฏิบตัเิกี่ยวกับ

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการทีถู่กก
ต้อง 

(7) การก ากับกับและการตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินทางราชการ เพื่อไม่ให้
น าไปใช้ส่วนตัว กลุม่ พวกพ้อง 

 
 
 

(1) ปรับปรุงจดัท าแนวทางการปฏบิัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินทาง
ราชการ  

(2) มีคณะกรรมการก ากบัติดตาม 
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินทาง
ราชการเพื่อไม่ให้น าไปใช้
ประโยชนส์่วนตน กลุม่ หรือ พวก
พ้อง 

(3) ประชาสมัพันธ์และแจ้งให้บุคลากร
ในหน่วยงานและประกาศให้
บุคลากรภายนอกได้รับทราบใน
การขอยืมทรัพยส์ินของราชการ  

(1)   จัดท าแนวทางการปฏิบัตเิกี่ยวกับใช้ทรัพย์สิน
ทางราชการ เพื่อใช้ภายในหน่วยงานต่อการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
(2)   จัดช่องทางเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากร
ได้รับทราบและถือปฏิบัต ิ
(3)   ส านักงานเขตพื้นท่ีมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ในการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการและหน่วยงาน โดยการมอบหมายเป็น
ค าสั่งในการปฏิบตัิหน้าที่ราชการ  

กลุ่มอ านวยการ  
กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษาทางไกลฯ 
กลุ่มบรหิารงานการเงินและ
สินทรัพย ์



 

 
        ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา                  มาตรการหรือขั้นตอนและวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด 9 การเปิดเผย
ข้อมูล ประเด็นการ
ประเมิน 9.3 การ
บริหารงบประมาณ   
ได้คะแนน 71.43 อยู่
ในระดับ B 

(1). แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

(2) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ  

    
 

(1) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี 
      - แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปีของหน่วยงานท่ีมีระยะ และ
แสดงรายละเอียดงบประมาณที่ไดร้ับ
อย่างครบถ้วน 

     - ให้มีการรายงานความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

    - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี  

(2) การด าเนินการจดัซื้อจัดจา้งหรอืการ
จัดหาพัสดุ  

   - ให้มีการแสดงแผนการจัดซื้อจดัจ้าง 
  -  ประกาศตา่ง ๆ เกี่ยวกับการจดัซื้อจัด

จ้างเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
-   ให้มีการสรุปผลการจัดซื้อจดัหรือการ

จัดหาพัสดุเป็นรายเดือน 
-  รายงานผลการจัดซื้อจดัจ้างหรอืการ

จัดหาพัสดุประจ าปี  

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมลูที่เกี่ยวข้อง การด าเนินการว่า
ด้วยแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างหรือจัดหาพสัด ุ
2. แต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการและมอบหมาย
หน้าท่ีในการด าเนินการประเมินคณุธรรมความโปร่งใส่ใน
การด าเนิน การบริหารเงินงบประมาณ 
3. จัดประชุมคณะท างาน 
4. ก ากับ ติดตาม การด าเนินการ รูปคณะกรรมการ 
5..รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และ
รายงานผลการจดัซื้อจัดหาพัสดุประจ าปี ในรายละเอียด
ให้ครบถ้วน พร้อมท้ังปัญหา อุปสรรค์ ข้อเสนอแนะ 
 
     
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มบรหิารงานการเงิน
และสินทรัพย ์
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        ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา                  มาตรการหรือขั้นตอนและวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด 10  
การป้องกันการทุจริต 
ได้คะแนน 50.00 อยู่
ในระดับ E 

(1) ด าเนินการเพื่อป้องกัน การทุจริต  
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกัน การ

ทุจริต 

(1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ได้แก ่ 

      -  เจตจ านงสุจรติของผู้บริหาร 
      -  การประเมินความเสี่ยง เพื่อ    
         การป้องกันการทุจรติ  
      -  การเสริมสร้างวัฒนธรรม     
         องค์กร  

            -  แผนปฏิบัติการป้องกนั ทุจริต 
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

ได้แก ่ 
     -  มาตรการภายใน เพื่อส่งเสริม  
        ความโปร่งใส และป้องกัน  
        การทุจรติ 

1. การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
    - จัดท าและประกาศเจตจ านงสุจรติของผู้บริหาร  
      โดยก าหนด แนวทางการปฏบิัติงานให้กับบุคลากร  
      ในหน่วยงานท่ีชัดเจน  
    - จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน 
      หรือการปฏิบตั ิหน้าท่ีที่อาจก่อให้เกิดการทุจรติหรือ  
      การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ     
      ผลประโยชน์ส่วนรวมของหนว่ยงาน  
   - จัดกิจกรรม/ด าเนินงานท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วมของ   
      ผู้บริหาร หน่วยงาน เช่น การประชุมมอบนโยบาย  
      การป้องกันการทุจริต ให้แก่บุคลากรในสังกัด การ   
      ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรา้งความรู ้ความเข้าใจ  
      การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ  
      ด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี 
    - จัดโครงการ /กิจกรรมทีส่นับสนุนก ารป้องกันทุจริต   
      ในหน่วยงาน เช่น โครงการเสริมสร้างคณุธรรม  
      จริยธรรม และการท าความด ีสร้างจิตส านึก   
      สาธารณะ   
      (1) กิจกรรมอบรมพัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกันการ  
      ทุจริตและ ส่งเสริมคุม้ครองจริยธรรมผ่านระบบ    
       (2) การเสริมสร้างความตระหนัก  
      รู้ในการป้องกันการทุจริตใน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาทุกกลุ่มงาน 

กลุ่มอ านวยการ  
กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มกฎหมายและคด ี 
กลุ่มพัฒนาครฯู  
กลุ่มส่งเสรมิการจดั 
การศึกษาทางไกลฯ 



 

 
        ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา                  มาตรการหรือขั้นตอนและวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด 10  
การป้องกันการทุจริต 
ได้คะแนน 50.00 อยู่
ในระดับ E 

(3) ด าเนินการเพื่อป้องกัน การ
ทุจริต  

(4) มาตรการภายในเพื่อป้องกัน 
การทุจริต 

(3)  การด าเนินการเพื่อป้องกัน                  
การทุจริต ได้แก ่ 

      - เจตจ านงสุจรติของผู้บริหาร 
      - การประเมินความเสี่ยง เพื่อ  

การป้องกันการทุจริต  
      - การเสรมิสร้างวัฒนธรรม 

องค์กร  
      - แผนปฏิบตัิการป้องกัน ทุจริต 
(4)  มาตรการภายในเพ่ือป้องกัน การ

ทุจริต ได้แก ่ 
      - มาตรการภายใน เพื่อส่งเสริม

ความโปร่งใส และป้องกันการ
ทุจริต 

2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  
- จัดท าและเผยแพรม่าตรการภายในเพื่อส่งเสรมิความโปร่งใสและ 

ป้องกันการทุจริต เช่น  
       (1) มาตรการให้ผู้มสี่วนได้สว่นเสียมสี่วนร่วม  
       (2) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
       (3) มาตรการการจดัการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
       (4) มาตรการป้องกันการรับสินบน  
       (5) มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน ์                  

ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
       (6) มาตรการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะ  
       (7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  
- สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรในการส่งเสรมิความโปร่งใสและ 

ป้องกันการทุจริต 

กลุ่มอ านวยการ  
กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มกฎหมายและคด ี 
กลุ่มพัฒนาครฯู  
กลุ่มส่งเสรมิการจดั  
การศึกษาทางไกลฯ 



 

 
 
 
 

ผลการด าเนินการขับเคลื่อน 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  

------------------------------------------------------------------------------------------ 
รายละเอียดแนบท้ายการด าเนินการขับเคลื่อน และหลักฐานอ้างอิง 

1. โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

2. ค าสั่งคณะกรรมการ  
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ค ำสั่ง ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
ท่ี  ๓๓๓  / 256๔ 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนและประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
        ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ (Integrity and Transparency  
        Assessment  Online202๑ : ITA Online 2021 ) 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ออนไลน์(Integrity & Transparency Assessment Online : ITA) ซึ่งเป็นกำร
ประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน โดย มีกรอบกำรประเมิน ๑๐ ตัวช้ีวัด
ได้แก่ 1.กำรปฏิบัติหน้ำท่ี  2.กำรใช้งบประมำณ 3.กำรใช้อ ำนำจ 4.กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 5.กำรแก้ไขปัญหำ
กำรทุจริต 6.คุณภำพกำรด ำเนินงำน 7.ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร 8.กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 9.กำรเปิดเผยข้อมูล
และ 10.กำรป้องกันกำรทุจริตโดยมีเครื่องมือท่ีใช้ส ำหรับกำรประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 1. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and TransparencyAssessment: IIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดท่ี ๑ 
– ตัวชี ้ว ัดที ่ ๕  ๒. แบบวัดกำรรับรู ้ของผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียภำยนอก (External Integrity andTransparency 
Assessment: EIT)ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ ๖ – ตัวชี้วัดที่ ๘ และ ๓.แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ 
(Open Data Integrity and TransparencyAssessment: OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวช้ีวัดที่ 9 – ตัวชี้วัดท่ี10
เพื่อเป็นกำรสนองนโยบำยดังกล่ำว ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2  จึงได้แต่งต้ัง
คณะกรรมกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนและประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้ำท่ี ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก้ไขปัญหำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561ประกอบด้วย 

๑.๑ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
      ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๒ 
๑.๒ นำยอัมพร ภำระพันธ์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
      ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๒ 
๑.๓ นำยสุวิทย์  ใจห้ำว      รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
      ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๒ 
๑.๔ นำยสมชำติ  ไกรแก้ว    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
      ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๒ 
๑.๕  นำยวิจัย  ไกรสิทธิ์ ผู้อ ำนวยกำร ผู้อ ำนวยกำรกล่ม กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ  
       ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
๑.๖ นำงนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
       ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ                         

 
ประธำนกรรมกำร 
 
รองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 
 
กรรมกำร 

     ๑.๗ นำยถำวร  ปลอดชูแก้ว    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ       กรรมกำรและเลขำนุกำร       
               ๑.๘ นำงสำวปรีดำ  จ ำนงจิต    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

/๒. คณะกรรมกำร 



 
 

 ๒. คณะกรรมกำรเก็บข้อมูลกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ ๖ – ตัวชี้วัดที่ ๘  
 มีหน้ำท่ี วำงแผน กำรเก็บข้อมูล ช้ีแจง ท ำควำมเข้ำใจ ให้ควำมรู้ และคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก เพื่อตอบแบบ
ประเมิน ประกอบด้วย 
  ๒.๑ นำยอัมพร ภำระพันธ์     รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
                   ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๒                                              ประธำนกรรมกำร 
  ๒.๒ นำยวิจัย  ไกรสิทธิ์  ผู้อ ำนวยกำรกล่ม กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ  
                     ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ                              กรรมกำร 

  ๒.๓ นำงสำวปรีดำ  จ ำนงจิต  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ       กรรมกำร 
  ๒.๔ นำยปริวัติ รัตนบุรี         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร           กรรมกำร 
   ๒.๕ นำงนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
         ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ                         กรรมกำร 
   ๒.๖ นำยถำวร  ปลอดชูแก้ว   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   ๒.๗ นำยอภิสิทธิ์ นิระโส        เจ้ำหน้ำท่ีเทคนิคคอมพิวเตอร์                  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

       ๓. คณะกรรมกำรด ำเน ินกำรเป ิดเผยข ้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 – ตัวชี้วัดที่10  
             มีหน้ำท่ี จัดเตรียม จัดท ำ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสำรหลักฐำนร่องรอยกำรปฏิบัติงำนท่ีเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด
และหัวข้อกำรประเมิน เพื่อประกอบกำรเปิดเผยข้อมูล ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละชุด วำงแผน     
ท ำควำมเข้ำใจ และมอบหมำยงำนในแต่ละชุด หำกพบปัญหำและอุปสรรค ให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำ ทรำบทันที 
ประกอบด้วย รำยช่ือ ดังรำยละเอียดท้ำยค ำส่ังนี ้
         ๔. คณะกรรมกำรรำยงำนเข้ำระบบออนไลน์ กำรเปิดเผยข้อมูลและสำธำรณะ ตรวจสอบหลักฐำน เชิงประจักษ์ 
และสรุปผลกำรด ำเนินงำน   
 มีหน้ำท่ี ศึกษำรำยละเอียด รูปแบบวิธีกำรประเมินหลักเกณฑ์ต่ำงๆและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องให้ชัดเจน รับข้อมูล 
เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ จำกคณะกรรมกำรชุดท่ี ๓ มำตรวจสอบก่อนส่งหลักฐำนเผยแพร่บนเว็บโชต์ ประกอบด้วย 
 ๔.๑ นำยอัมพร ภำระพันธ์     รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
                   ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๒                                              ประธำนกรรมกำร 
 ๔.๒ นำยสุวิทย์  ใจห้ำว รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
                   ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๒                                              กรรมกำร 
  ๔.๓ นำงสิริพร  บัวจันทร์     นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ      กรรมกำร 
   ๔.๔ นำงสำวสุฑำ  แดงขำว นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ       กรรมกำร 
  ๔.๕ นำงจ ำเริญสุข ภู่ดอก    นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ       กรรมกำร 
  ๔.๖ นำงปรีดำ พิพัฒน์ผล   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร      กรรมกำร 
             ๔.๗ นำงสุภัสสรณ์ ธนโชคพัธนันท์ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน       กรรมกำร 
             ๔.๘ นำงสำวธนวรรณษ์ ลีเผ่ำพันธุ์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร       กรรมกำร 
  ๔.๙ นำยอภิสิทธิ์ นิระโส            เจ้ำหน้ำท่ีเทคนิคคอมพิวเตอร์       กรรมกำร 
  ๔.๑๐ นำงสำววิสนีย์ นุรำช         นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร       กรรมกำร 
  ๔.๑๑ นำยถำวร  ปลอดชูแก้ว      ศึกษำนิเทศช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   ๔.๑๒ นำงนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
           ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำร กลุ่มเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

/๔.๑๓ นำงสำว 



 
 
   ๔.๑๓ นำงสำวปรีดำ  จ ำนงจิต ศึกษำนิเทศช ำนำญกำรพิเศษ         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   ๔.๑๔ นำยปริวัติ รัตนบุรี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน  
            มีหน้ำท่ี จัดท ำเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงิน  กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรล้ำงหน้ำและใช้จ่ำยเงินในกำรด ำเนินกำรท้ังหมด 
            ตำมระเบียบรำชกำร ประกอบด้วย 
            ๖.๑ นำยโกศล มณีชัย              ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน  
                    ปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์              ประธำนกรรมกำร 
 ๖.๒ นำงจิรำพร เรือนสูง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
            ๖.๓ นำงสุภัตรำ  จิตโสภำ          นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร    กรรมกำร 
 ๖.๔ นำงวำสนำ อนุรักษ ์ เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญกำร         กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 จึงขอให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยด้วย ควำมรับผิดชอบ เต็มควำมรู้ ควำมสำมำรถโปร่งใส 
และยุติธรรม บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

ส่ัง ณ วันท่ี ๒๕  เดือน มิถุนำยน  พุทธศักรำช 256๔ 

 

 

 

(นำยอัมพร  ภำระพันธ์) 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีแนบท้ำยค ำสั่ง (ขอ้ ๓) ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต ๒ 

ท่ี  ๓๓๓ / ๒๕๖๔ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนและประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
          ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ (Integrity and Transparency 

                  Assessment  Online 202๑ : ITA Online 2021 ) 
 

ตัวชี้วัดที่  ๙ กำรเปิดเผยข้อมูล 
    ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐำน  
 

ข้อ ประเด็นกำรตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
O1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบง่ส่วนราชการของหน่วยงานที่

เป็นปัจจุปัน 
o ประกอบด้วยตําแหน่งที่สําคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน 
ยกตัวอย่างเช่น กลุ่ม/หน่วยในหน่วยงาน และ กต.ป.น. เป็นต้น 

o กลุ่มอํานวยการ 
o กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

น.ส.สุดำรัตน์ เกศำ 
นำงจ ำเริญสุข ภู่ดอก 
นำงนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน   
นำยอภิสิทธ์ิ นิระโส 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสงูสุดหรือหัวหน้าหน่วยงานและผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน 
o แสดงข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง  
รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

o กลุ่มอํานวยการ 
o กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

น.ส.สุดำรัตน์ เกศำ 
นำงจ ำเริญสุข ภู่ดอก 
นำงนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน   
นำยอภิสิทธ์ิ นิระโส 

O3 อํานาจหน้าท่ี o แสดงข้อมูลหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนด o กลุ่มอํานวยการ 
o กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

น.ส.สุดำรัตน์ เกศำ 
นำงจ ำเริญสุข ภู่ดอก 
นำงนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน   
นำยอภิสิทธ์ิ นิระโส 

O4 แผนยุทธศาสตร์ 
หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน 

o แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกคัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์ หรือ
แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชค้รอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

O กลุ่มนโยบาย
และแผน 

นางสิริพร บัวจันทร ์
นำงปรีดำ พิพัฒน์ผล    

O5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย 
o ที่อยู่หน่วยงาน 
o หมายเลขโทรศัพท์ 
o หมายเลขโทรสาร 
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) ที่สามารถติดต่อได้ 
o แผนที่ต้ังหน่วยงาน 

o กลุ่มอํานวยการ 
O กลุ่มนโยบายและ
แผน 
o กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

น.ส.สุดำรัตน์ เกศำ 
นำงจ ำเริญสุข ภู่ดอก 
นำงนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน   
นำยอภิสิทธ์ิ นิระโส 

O6 กฏหมายที่
เกี่ยวข้อง 

o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงาน ที่ปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบ เช่น 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พรบ.การศึกษาภาคบงัคับ พ.ศ. 2545 
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นต้น 

o กลุ่มอํานวยการ 
o กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

น.ส.สุดำรัตน์ เกศำ 
นำงจ ำเริญสุข ภู่ดอก 
นายปริวัติ รัตนบุรี 
นายพินิจ  ขุนนุ้ย 
นางสาววิสนีย์ นุราช 

 



 
ข้อ ประเด็นกำรตรวจ รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
ข่ำวประชำสัมพันธ์ 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ O แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตาม

อํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
O เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

o กลุ่มอํานวยการ 
o กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

น.ส.สุดำรัตน์ เกศำ 
นำงจ ำเริญสุข ภู่ดอก 
นำงนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน   
นำยอภิสิทธ์ิ นิระโส 

กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
O8 Q&A o แสดงตําแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถ

สอบถามข้อมูลต่างๆได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คําตอบกับ
ผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้ สองทาง (Q&A )
ยกตัวอย่างเช่น Web board กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น 

o กลุ่มอํานวยการ 
o กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

น.ส.สุดำรัตน์ เกศำ 
นำงจ ำเริญสุข ภู่ดอก 
นำงนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน   
นำยอภิสิทธ์ิ นิระโส 

O9 Social Network o แสดงตําแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook  
หรือ Twitter หรือ Instagram เป็นต้น 

o กลุ่มอํานวยการ 
o กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

น.ส.สุดำรัตน์ เกศำ 
นำงจ ำเริญสุข ภู่ดอก 
นำงนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน   
นำยอภิสิทธ์ิ นิระโส 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๒ กำรบริหำรงำน 
 

ข้อ ประเด็นกำรตรวจ รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
แผนกำรด ำเนินงำน 
O10 แผนดําเนินงาน

ประจําป ี
o แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ
หรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการ 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

O กลุ่มนโยบาย
และแผน 
 

นางสิริพร บัวจันทร ์
น.ส.สุฑา  แดงขาว 
นายปริวัติ รัตนบุรี 
นำงจุรีรัตน์ สุดใจ 
นำงปรีดำ พิพัฒน์ผล 

O11 รายงานการ
กํากับติดตามการ
ดําเนินงานราย
ไตรมาส 

o แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป ี
o มีเน้ือหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

O กลุ่มนโยบาย
และแผน 
 

นางสิริพร บัวจันทร ์
น.ส.สุฑา  แดงขาว 
นายปริวัติ รัตนบุรี 
นำงจุรีรัตน์ สุดใจ 
นำงปรีดำ พิพัฒน์ผล 

O12 รายงานผลการ
ดําเนินงาน
ประจําป ี

o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย  
สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการหรือกจิกรรม การใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย  
o เป็นรายงานผลการดําเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O กลุ่มนโยบาย
และแผน 
 

นางสิริพร บัวจันทร ์
น.ส.สุฑา  แดงขาว 
นำงจุรีรัตน์ สุดใจ 
นำงปรีดำ พิพัฒน์ผล 
 

การปฏิบัติงาน 
O13 คู่มือหรือ

มาตรฐานการ 
ปฏิบัติงาน 

Oแสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ 
ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทุกกลุ่ม/หน่วย 
Oมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือ
ปฏิบัติภารกิจใด สําหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตําแหน่งใด กําหนด
วิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 

O ทุกกลุ่ม บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทุกคน 

 

 



 
ข้อ ประเด็นกำรตรวจ รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
กำรให้บริกำร 
O14 คู่มือหรือ

มาตรฐานการ 
ให้บริการ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
กับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับ
หน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ประกอบด้วย คู่มือหรือ 
แนวทางการปฏิบัติสําหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บรกิาร 
ข้ันตอนการให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้
ในการให้บริการ และผูร้ับผิดชอบในการให้บริการ  

O ทุกกลุ่ม ผู้อํานวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม/
หน่วย 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติ
การให้บริการ 

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน 
o เป็นข้อมูลในการระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

O ทุกกลุ่ม ธุรการกลุ่มทุกกลุ่ม 

O16 รายงานผลการ
สํารวจความ 
พึงพอใจการ
ให้บริการ 

o แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน 
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

o กลุ่มอํานวยการ 
o กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

น.ส.สุดำรัตน์ เกศำ 
นำงจ ำเริญสุข ภู่ดอก 
นำงนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน   
นำยอภิสิทธ์ิ นิระโส 

O17 E–Service o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงาน
ผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงาน 

o กลุ่มอํานวยการ 
o กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

น.ส.สุดำรัตน์ เกศำ 
นำงจ ำเริญสุข ภู่ดอก 
นำงนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน   
นำยอภิสิทธ์ิ นิระโส 

 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๓ กำรบริหำรเงินงบประมำณ 
 

ข้อ ประเด็นกำรตรวจ รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
O18 แผนดําเนินงาน

ประจําป ี
o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภท
รายการใช้จ่าย  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

O กลุ่มนโยบาย
และแผน 
 

นางสิริพร บัวจันทร ์
น.ส.สุฑา  แดงขาว 
นำงปรีดำ พิพัฒน์ผล 
 

O19 รายงานการกํากับ
ติดตาม 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจําป ี
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า การใช้จ่ายงบประมาณ  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

O กลุ่มนโยบาย
และแผน 
 

นางสิริพร บัวจันทร ์
น.ส.สุฑา  แดงขาว 
นำงปรีดำ พิพัฒน์ผล 
 

O20 รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจําป ี

o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําป ี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย  
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O กลุ่มนโยบาย
และแผน 
 

นางสิริพร บัวจันทร ์
น.ส.สุฑา  แดงขาว 
นำงปรีดำ พิพัฒน์ผล 
 



 
ข้อ ประเด็นกำรตรวจ รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ 
O21 แผนการจัดซื้อจัด

จ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ 

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

O กลุ่มบริหาร
การเงินละสินทรัพย์ 

นายโกศล มณีชัย 
นำงกชมล วิชัยดิษฐ์ 
นำงวำสนำ อนุรักษ์ 
นางสุภัตรา จิตโสภา 

O22 ประกาศต่าง ๆ 
เก่ียวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ 

o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซือ้จัดจ้าง 
เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

O กลุ่มบริหาร
การเงินละสินทรัพย์ 

นายโกศล มณีชัย 
นำงกชมล วิชัยดิษฐ์ 
นำงวำสนำ อนุรักษ์ 
นางสุภัตรา จิตโสภา 

O23 สรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ 
รายเดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน(แบบ สขร.1) 
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย 
งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือ
จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง  
o จําแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนน้ัน) 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 

O กลุ่มบริหาร
การเงินละสินทรัพย์ 

นายโกศล มณีชัย 
นำงกชมล วิชัยดิษฐ์ 
นำงวำสนำ อนุรักษ์ 
นางสุภัตรา จิตโสภา 

O24 รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหา
พัสดุประจําปี 

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ใน
การจัดซื้อจัดจ้างปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O กลุ่มบริหาร
การเงินละสินทรัพย์ 

นายโกศล มณีชัย 
นำงกชมล วิชัยดิษฐ์ 
นำงวำสนำ อนุรักษ์ 
นางสุภัตรา จิตโสภา 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ข้อ ประเด็นกำรตรวจ รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
O25 นโยบายการ

บริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

o แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่
ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มี
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารทรพัยากร
บุคคลที่มคีวามโปรง่ใสและมีคุณธรรม 
o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ผู้บริหารสูงสุด ที่กําหนดในนามของหน่วยงาน 
 

O กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

นางประชุมพร ไศลแก้ว 
นำงเสำวนีย์ แก้วมรกต 
นำงอโนมำ นัสฐำน 
นำงทัศนันท์ รักษ์ก ำเนิด 

 

 

 



 
ข้อ ประเด็นกำรตรวจ รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
O26 การดําเนินการ

ตามนโยบาย 
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

o เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
o แสดงการดําเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล อย่างน้อยประกอบด้วย การวางแผนกําลังคน   
การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน  
การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน  
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน หน่วยงาน  
o เป็นการดําเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายหรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ 
ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 

O กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
Oกลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

นางประชุมพร ไศลแก้ว 
นำงเสำวนีย์ แก้วมรกต 
นำงอโนมำ นัสฐำน 
นำงทัศนันท์ รักษ์ก ำเนิด 
นายพิชัย อิ่มด้วง 
นางมัลลิกา คงเกตุ 
นางนิศากร  ไชยสิทธ์ิ 

O27 หลักเกณฑ์การ
บริหารและ 
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยังใช้บังคับใน
หน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2654 อย่างน้อยประกอบด้วย 
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
o การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
o การพัฒนาบุคลากร 
o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
o การให้คุณใหโ้ทษและการสร้างขวัญกําลังใจ 

O กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
Oกลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

นางประชุมพร ไศลแก้ว 
นำงเสำวนีย์ แก้วมรกต 
นำงอโนมำ นัสฐำน 
นำงทัศนันท์ รักษ์ก ำเนิด 
นายพิชัย อิ่มด้วง 
นางมัลลิกา คงเกตุ 
นางนิศากร  ไชยสิทธ์ิ 

O28 รายงานผลการ
บริหารและ 
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
ประจําป ี

O เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
O แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดําเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย 
 ผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล  
ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 

O กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
Oกลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

นางประชุมพร ไศลแก้ว 
นำงเสำวนีย์ แก้วมรกต 
นำงอโนมำ นัสฐำน 
นำงทัศนันท์ รักษ์ก ำเนิด 
นายพิชัย อิ่มด้วง 
นางมัลลิกา คงเกตุ 
นางนิศากร  ไชยสิทธ์ิ 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส 
ข้อ ประเด็นกำรตรวจ รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O29 แนวปฏิบัติการ

จัดการเรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

O แสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน รายละเอียด
ข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน  
ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ  

O กลุ่มกฎหมาย
และคดี 

นายอธิคมฉ์ นาคฤทธ์ิ 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียน 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

O แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

O กลุ่มกฎหมาย
และคดี 

นายอธิคมฉ์ นาคฤทธ์ิ 



 

 
ข้อ ประเด็นกำรตรวจ รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติ

เรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบประจําป ี

oแสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จํานวนเรื่อง 
เรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดําเนินการ  
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) 
O เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

O กลุ่มกฎหมาย
และคดี 

นายอธิคมฉ์ นาคฤทธ์ิ 

การเปิดโอกาสใหเ้กิดการมีส่วนร่วม 
O32 ช่องทางการรับ

ฟังความคิดเห็น 
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเหน็ต่อ 
การดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทาง 
ช่องทางออนไลน์ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 

o กลุ่มอํานวยการ 
o กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

น.ส.สุดำรัตน์ เกศำ 
นำงจ ำเริญสุข ภู่ดอก 
นำงนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน   
นำยอภิสิทธ์ิ นิระโส 

O33 การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วน
ร่วม 

o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให ้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจของ 
หน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ  
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 
o เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

o กลุ่มอํานวยการ 
 

น.ส.สุดำรัตน์ เกศำ 
นำงจ ำเริญสุข ภู่ดอก 
 

 

ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 กำรด ำเนินกำรเพื่อปอ้งกันกำรทุจริต 
ข้อ ประเด็นกำรตรวจ รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O34 เจตจํานงสุจริต 

ของผู้บริหาร 
o แสดงเน้ือหาเจตนารมณ์หรือคํามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร 
หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปรง่ใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
o จัดทําอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
o ดําเนินการโดยผู้บริหารสงูสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 

O ทุกกลุ่ม ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/
หน่วย 
นำยถำวร  ปลอดชูแก้ว 
นำยปริวัติ รัตนบรี 

O35 การมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร 

o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ 
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
o เป็นการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการใหค้วามสําคัญ
กับการปรับปรงุ พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
o เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

O ทุกกลุ่ม ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/
หน่วย 
นำยถำวร  ปลอดชูแก้ว 
นำยปริวัติ รัตนบรี 

 

 

 



 

 
ข้อ ประเด็นกำรตรวจ รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อกำรป้องกันกำรทุจริต 
O36 การประเมิน

ความเสี่ยง 
การทุจริต
ประจําป ี

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น 
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการ
ดําเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 
o เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

O ทุกกลุ่ม ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/
หน่วย 
นำยถำวร  ปลอดชูแก้ว 
นำยปริวัติ รัตนบรี 

O37 การดําเนินการ
เพ่ือจัดการ 
ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
o เป็นกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ
ดําเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 
o เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

O ทุกกลุ่ม ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/
หน่วย 
นำยถำวร  ปลอดชูแก้ว 
นำยปริวัติ รัตนบรี 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
O38 การเสริมสร้าง

วัฒนธรรม 
องค์กร 

o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมใน
การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน ไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรม 
o เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

oกลุ่มนิเทศ ติด
ตามฯ 
o กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

นายถาวร ปลอดชูแก้ว 
น.ส.ปรีดา  จํานงจิต 
นำงนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน  
นำยปริวัติ  รัตนบุรี 

แผนป้องกันการทุจริต 
O39 แผนปฏิบัติการ

ป้องกัน 
การทุจริต
ประจําปี 

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือ 
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกคัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณช่วงเวลาดําเนินการ เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

o กลุ่มนิเทศ ติด
ตามฯ 
o กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

นายถาวร ปลอดชูแก้ว 
น.ส.ปรีดา  จํานงจิต 
นำงนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน  
นำยปริวัติ  รัตนบุรี   

O40 รายงานการกํากับ
ติดตามการ
ดําเนินการป้องกัน
การทุจริต 
ประจําปีรอบ 6 
เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต ตามข้อ 039 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า  อย่างน้อยประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณที่ใช้ ดําเนินงาน  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

o กลุ่มนิเทศ ติด
ตามฯ 
o กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

นายถาวร ปลอดชูแก้ว 
น.ส.ปรีดา  จํานงจิต 
นำงนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน  
นำยปริวัติ  รัตนบุรี   

O41 รายงานผลการ
ดําเนินการ 
ป้องกันการทุจริต
ประจําป ี

o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย 
o ใช้รายงานผลการดําเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

o กลุ่มนิเทศ ติด
ตามฯ 
o กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

นายถาวร ปลอดชูแก้ว 
น.ส.ปรีดา  จํานงจิต 
นำงนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน  
นำยปริวัติ  รัตนบุรี   

 



 

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มำตรกำรภำยในเพือ่ปอ้งกันกำรทุจริต 
ข้อ ประเด็นกำรตรวจ รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
มำตรกำรส่งเสริมควำมโปรง่ใสและป้องกันกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน 
O42 มาตรการส่งเสริม

คุณธรรม 
และความโปร่งใส
ภายใน 
หน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ประจําปี
งบประมาณ งบประมาณ พ.ศ. 2563 
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีข้ึน  แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงาน เป็นต้น 
o มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงานให้ดีข้ึน ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯผลการ
ประเมินฯโดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกําหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
การกําหนดแนวทางการกํากับติดตาม ให้นําไปสู่การปฏิบัติและการ
รายงานผล เป็นต้น 

o กลุ่มนิเทศ ติด
ตามฯ 
o กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

นายถาวร ปลอดชูแก้ว 
น.ส.ปรีดา  จํานงจิต 
นำงนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน  
นำยปริวัติ  รัตนบุรี   

O43 การดําเนินการ
ตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใส
ภายใน 
หน่วยงาน 

o แสดงผลการดําเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
o เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

o กลุ่มนิเทศ ติด
ตามฯ 
o กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

นายถาวร ปลอดชูแก้ว 
น.ส.ปรีดา  จํานงจิต 
นำงนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน  
นำยปริวัติ  รัตนบุรี   
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~ 0 t
'VIG'I'V'I;'i.f11V!'U~'U'U...

o '" .f d .,. tl ~ "" "'" tl ""G'l1'Ufl-:l1'UL"tI\9l'V'l'U'VIf111Plfl~11~tllJl"lfl~1'UfDl1Pl1D11lJ11"l1L"tI\9lI!J "tIm"l1qj1€l-:l~€l.G'I'V'I.'UfDl1Pl1D11lJ11"l1

b"tl\9lI!J, ~~1'UltJf111fl~lJ/V!1l1tJbLrl~'4fD1rl1mt'U~-:ln~'V!flfDI'UL-rr1~llJ€ltl1lJL:a-:ltl~~f11'j1fD11-:1f111bG'l~lJG'lf1-:1~ruD11lJ

"il~tJD111lbbrl~D1'jlJ1.ntl1rll 'UG'ltl1'U~ fl~l f\ "ilfl11lJ~ ~'U 11tltltl uae bG'l~lJG'lf1-:1fDIruD1'jlJ"il~tJD11lJuae D11lJ1.ntl 1rl"tl€l-:l" .
0'" .f d .,. '1 '" d"", '" tl tl 4'" "''1a1'Ufl-:l1'Ub"tl\9l'V'l'U'VIf111Plfl~1 b'Ul'U'VI1!l~,l!Jci lJ'l'U1tJ'U I!Jctb« V!€l-:l 'j~-qlJ a'V'l .'UPl.1!lL'V'I€la'j1-:1fD111lJb"tl1b"il

\9l1~V!,rfll'Uf111~€l~1'ULLrl~U€l-:ln'Uf11'j'V!"il~I'lLLrl~'LhL;h-ue:13i!~1'U1~tltl ITA Online
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a'l"ltl.'lJf'I~fl~fi~~3J~l'UL"lllil lEI

o ;1U,;)~fl~ilUnl~

\h::Lil'U
oU1LiloUil\!ii'I

ayiVl. b~mbYi~l.I.a::'\.h::'Ul"'lJ-W'Uthl'U.:Ivn.:lfml'mUl.I.utrl~

1···,,··...~·1~cil'Ub~tJmtJ'U'Um ~lmtlleJU

o ~ilUU,UUlIT, EIT

o ~ilUU,UUOIT

aYil\h::~lJ~I.I.~.:IU'U1'Vll{lfl1~th::biJ'U ITA Online

"ll'U{I~lUfNl'UL"lltll~'Uvif11~~f1'I:n

~Yi'Vl.btll~tJlJ'If'lmm~-rue:i~'Ti'UU l~bLri ~'U.:I~e)l'UltJf1l'S~lUf1{11'UL"ll{1l~'Uvi~ ~ ~
f1l~~f1'\!11~tl'5::al'U{ll'Uf1l~th::biJ'U

l.I.a::~~bLa~::UtJ"ll'U.:I~Yi'Vl.~"

o ,,~'J;)l~ft::u,'U'UU,ii'I::

iilLfl'UilU,'U::

o tl~::3J1i1H"'fl'l~
\.h::W'U

o tl~mfle.lii'lft::u,'IJ'U

ITA

aYi'Vl.m'Uf1~'Ul;Ja'lli'lalf1'5~-rue:i~'U'UtJbba::,1lb~l~'Ul.da

~i1ci1'U1~cil'UL~tJ.fl1tJl'U (liT) ~l'U'Vll{lLiU l'11mf'l'5{1f1l~~
h{lb~tJ'U'1~~{1l(wvvw.uprightschooL.net)

vnlltJ{ll'UU-rtJ't.J~.:Ibbm'tJ~::tJml'Ubba::f1l~btJ~be.ltJ~'Ul;Ja

~l'U'Vll.:1bitJ 1'11I'l'tJeNVlt.l1tJ{ll'U{IlllJ Lf1ru,;virilVl'U~

aYi.2...ij~'Vh~li{lbLIJi~~~f'lru::m'5lJfll~U~::~l'U~l'Ufl1~

U~:: bi1'Ul"lruli~~lJbL"::f'l11lJ1U~~lal 'Uf11~~1bij'U{ll'U"ll'U~

~lUf1{ll'UL'tJIPl~'Uvifl1~~f1'\!11'Ue:J'U1m1

(9)b - sno iJ.tJ. l!J<tbc( ~Yi~. ci{l'li'U~'Vll{1fll~IPl'UtJl.I.tJtJ1~f11'5-rtJ~'tJ'U.:I~i1ci1'U1~ci1'U.. ~ ..,
b~tJmtJl'U (lIT) l~ ~'Vm

l!J~-l!J~ iJ.tJ. l!J<tbc( ~Yi'Vl.U~::~lJ'llf'lalm b~mbYi~bba::U~::'Ul"'lJ-W'U~'li'U.:J'Vll.:1fl1~{1l'UtJbbtJtJ1~

liT 1~ci1'UL~tJ.fl1tJ1'Ub~llJl\Pl'U'I.J

~Yi~. ci.:l'li'U.:I'Vll~f11~IPl'UtJLb'I.JtJ1~m~f'I.J~'tJ'U.:I~i1ci1'U1~ci1'U'" " ..,
b~tJ.fl1tJ'U'Uf1(EIT) 1~ aYi'Vl.

~'U.f1~lJ'VJf1f1~lJ'51mllJ~'Ul.dalPlllJbb'I.J'l.J1~f1l~biJ~b~tJ~'Ul.daallil'5ru::OIT ci.:l1~

, DL-ICT

u~::-qlJf'lru::m'5lJfl1~-W~'Ulb itJ 1'111'1eJ'Uf1bbtJub~mha'Um'Uf1al'S~'Ul.da~l{111'U

a~llil~ru:: OIT~l'UbitJ l'11l'lb'tltll~'Uvi

(9) - <t a.fI. l!:><tba:.' ~Yi.2.~m~l.I.a~1~f'I::bb'U'lJbb'I.JtJOIT U~~lJlae.Jaf'l::bL'U'U

iLf'I'51~~e.JaLLa~1~~'Ub~'U'Ubb'U~

aYil ..ij~vh~ltJ.:Il'U~afl1~U'5::biJ'Ul"lruli'5~lJl.I.a::mllJlu~.:Ila l'Um~~lbij'U.:Il'U

'tJeJ{I~lUn.:ll'Ub"llIPl~'Uvif1l'5~f1'\!11'U'U'U1m1U~::;)ltJ.:I'l.JU'5~lJlru Yi.f'I. l!l<tba:.'

aYi.!l. ~'UtJ'Vll'Un"''Uf1'5'U.:Jl.I.a::ulLa'U'UNarn'SU'l::biJ'U

I')'U

aYi~. U'5::mf'lNabba::b~mbYi~'51tJ~1'U~afll'5U1::LiJ'UITA..
Online l.I.a::Ulba'U'U~alJi'U~lUf1~l'UU.U.'Ti.
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a1'L1~1'tin1'~ fl~:J.Jij~'VlP!&i~1'l1:J.J~~6'l~lh~dh.Jfll1~~fll';jpjm~n ~Yl'lJ. 'LIfl';jP!~D';j';j:J.J';jl"lJ~"lJ1'lIv
~ ~ d
VI 1'L.1'Vl fri mfl~lfl:J.J 1v<fO«

b~eN fll';j'lJ1~"lJ:J.J~bb:U~f111..r~bil'U-V€l:J.J6'l1'l1:J.Jbb'U'Ul~f111btJ~bt!-JtJ-V€l:J.J6'l~1i)1';jru~OIT 1Vfn'U~-r'U~~"lJ€l'U1'l1:J.J~1~1~
, 'U 'U 'U

.,j ..
t~€J.:IL~lI

(9). ~Yl~. tllV1'U~ 1Vfilf111'lJ1~ biJ'L.Iflrui)11:J.Jbb6'l~fl11:J.J1'lJ~~1~1 'L.If111~1 bij'L.I~1'L.1"lJ€l~t'11tim 1'L.1b"lJ1'l"" ,
~'Uvlf11';jFfm;l€l€l'Ulml (Integrity and Transparency Assessment: ITA Online) ~'U'lJ1~:J.J1ru 'W.P!: Ivctb<S::'

bvi €l1.J~lti fl~l'L.1b"lJl'l~uvl f111Ff fl'tS1tJm~IK'Ufl rui)11:J.Jbb6'l~fl11:J.J1'lJ~~t~t'L.If111~lbti'L.I-:j1'L.1"lJ€l~Vlti1tJ-:j1'L.1bb6'l~t11-V€l:J.J6'l, ~
t!-J6'lm1~hij'Uluw\9),J'U1€l~flml~€l~1-:jbVI:J.J1~~:J.J11:J.Jt1~~1:J.J11~1-ifbfl~€l-:jil€l1'L.1mrU€l-:jn'L.Im1'Vl:U~I'l"lJ€l~'lJ1~b'Vlp!1~~fl'Vl1~wd~,

Iv. ~'W~. 1~bb;ij-:j'lJijVi'L.If111'lJ1~ dj'L.Il1rui)11:J.Jbb6'l~fl11:J.J1'lJ~~t~1 'Uf111~lbti'U~1'L.1"lJ€l~~ltifl~1'L.1b"lJ1'l

~'L.Ivf f111Fffl'tS1€l€l'L.Ilml (integrity and Transparency Assessment: ITA Online) -:j'U'lJ1~:J.J1ru'W.P!.lvctb<S::':J.Jl1vi€ltVf

~1,rm1'L.1b"lJl'lvt'L.I~f11';j~fl'tS1~hij'L.If111m€l'U1~tJ~b1m (Time line) ~tllV1'U~

ii'€JtVi~~~.:I m€lm~tJ~b1m (Time line) b~€l'L.Imfl~lfl:J.J Iv~ ~~.n'
(9). 'lJ1~"IJ:J.J~bb:U~f111~~bfl'U-V€l:J.J6'll'll:J.Jbb'U'Ul ~f111btJ ~bt!-JtJ.v€l:J.J6'l~1i)11ru~ OIT 1Vfn'Ue.r-r'U~~"IJ€l'Ul'll:J.J

It 'U 'U 'U

(GlQl-Gla:fl.fl. ~)

«. 'lJ1~"IJ:J.Jflru~m1:J.Jf111~ \9),J'L.I1bl'U li1"11l"i€l€ln uuubvJ€lt11b~'L.I€lb€lfl~11.v€l:J.J6'l~ 1~ 6"l 1'L.If111btJ~bt!-JtJ, ~ 1
... I '" 1 t{ .& d"lJ€l:J.J6'l~1i)11ru~ OITt!-J1'L.1bd'UiI"I1l'lb"lJI'l'W'L.I'Vl(Glct - Gl(lJ)fl.fl.~<tba:)~

ct. flru~m1:J.Jf111m1:U~€l'U.v €l:J.J6'lm:J.Ju 'U'Ul ~f111b tJ ~bt!-JtJi€l:J.J6'l~1i)11ru~ OIT 'W{€l:J.Jt11b~'U€l~ ~
:;"1 ... I '" 1 « ,f dbu~bt!-JtJ"lJ€l:J.J6'l~lD11ru~OIT t!-J1'L.1b1'UiI"I1l'lb"lJI'l'V'l'L.I'Vl(Gl~ - ~m fl.fI. ~<tba:)~

b. flru~m1:J.Jf111fli 'L.Im€l~1'l11:U~€l'U.v€l:J.J6'll'll:J.Jbb'U'Ul ~f111btJ ~l,C,JtJ.v€l:J.J6'l~1i)11ru~OIT 'U'L.Ib1'Uli1"11l"i~ ~
n€l'L.Ith~'L.I€l ~'W~.(~(IJ)- mo fl.fl.~ctba:)

'"
ii'€JLa'LI€JU'LI::m~1~ru1 b~€ltVfbU'L.I1'l1:J.Jm€l'Ub16'l1~tl1V1'L.1~bi1'L.1fl11~hti'L.If111 ~-:jd

(9). ~~'lJ1~"lJ:J.J 1 €l-:jt!-J€l.~Yl'lJ. 'L.Ifll.1v t!-J€l.mi:J.J/Vlth tJ 'Vlflfl'L.Ibb6'l~~-r'U~ ~"IJ€l'U1fl1-:j f111"1 bvJ€l.g bb:U~
q q II \J

f111~~bil'U-V€l:J.J6'l1'l1:J.Jbb'U'Ul~f111btJ~bt!-JtJ-V€l:J.J6'l~1i)11ru~Ol1t'L.Il'L.I~ ~ fl.fl. 1v<fO<S::'~~bb~b16'l1 (9)bIl.OO 'L.I.biJ'U~'L.Il'lJ~ ~
ru Vf€l~'lJ1::"IJ:J.Jm"l'lJ.'L.II"1.~•

......
'=7 11A 2564



n"SilU'a::EI:: L1fmi1 Lijufl1 'afl1'atl'miiUflW1i'a'a~U a::fl11~ 1tl~-IIlalunl'afilL UU-II1U

'tJtJ-II~hun-llluL'tJ,,~u~fl1'5flm~ltJtJulau tl'5::;jltJ-IIUtl'5::~lru vut lI:ut'bCJ:'

a~tl.ufl'aA~1i'a'5~'al'ti L'tJ" lr!

~
~.

o ~u.~~n'atJufl1'5

tl'5::WU
D'IhoU1oUil'dfl

~'V'IVI.LlJl~mj'Il'ImmeH\JeJV1'!lB'lJ 1~IJ.n '5B-II~eilU1CJm'l ~l11f)~l'IJL'tJlJll{'lJvI~ ~ ~
m'l~f1'1!n ~th::~lwl1'IJm'l'\.h::LD'IJ

tJ Vcv ..::. 0 II !II

~'V'lVl.mBf)'lJBlJ"''lJI'l'''lf)'l~'i'lJ~V1'1lB'lJ LL"'::'lJ1L'tJl"lJe:llJ'"

~i1~1'IJ1~~1'IJL~CJinCJ1'IJ (liT) ~1'IJVll"L1U1'l1lJ1'1I'1'i-llf1l'l

1'l"L~CJ'IJ~~~lJI(www.uprightschool.net)
Vi'll1CJ"1'IJtl-r'lJ'\.h~IJ.til"lJ'l::'lJ'I.J'I1'IJLL"'::f1l'iLiJI'1L~CJ.z;m.Ja, "
~1'IJ'V11"L1'lJ1'lIvl"lJe:l-ll'VI'll1CJ"1'IJlJIllJLf)ru"vlnlVi'IJ1'1

~'V'l~.~I'1Vh~li"bblll-ll~"l'lru::m'llJf1l'ltl'i::~1'IJ-II1'IJf1l'l

th:: bD'lJI')W5'l'llJlJ."'::1'l11lJ1tl~ -:J1~1'lJf1l'i~1 L'W'IJ-II1'IJ"lJe:l-ll

~1,rf)-II1'IJb"lJlJI~'lJvIf1l'l~ f)'I:Ile:lau 1",'11

(9)b - (;110 ii.CJ. i!J<:tb~ ~'V'lfj.~-II~e:l-llVll"f1l'llJltJ'lJbL'lJ'I.J')V1m'l-r'lJ~"lJe:l-:J~i1~1'U1~~1'IJ.. ~ ~
b~CJJ,)lCJb (liT) 1~ ~'V'lVl.

o "ilUUUU liT, EIT

o "ilUU'IJ'IJ OIT

i!J~-i!J~ ii.CJ. i!J<:tb~ ~'V'l'V1.tl'i::~lJ'lJl'lmm b~CJI.I.'V'l~bl."'::tl'l::'!ll~lJ~'U15~e:l-:J'V1l-llf1l'llJle:l'lJI.I.'lJ'I.J')V1f1l'l-r'lJi

liT 1~~i1~1'IJ 1~~1'IJL~CJillCJ1'lJb-ihmlJle:l'\.J

~'V'l~.~-:J~e:l-:JVll-llm'llJle:l'lJbL'lJ'I.J')V1f1l'i-r'lJ~'tJtJ-II~i1~1'U1~~1'IJ
.. 'U "

b~CJinCJ'lJe:lf)(EIT) 1~ ~'V'l'V1.

~'V'lVl.b~mb'V'l~LL"'::tl'i::'!l1~lJ~'lJ5'1ie:l-llVll"m'ilJle:l'lJI.I.'lJ'lJ11'1

m'l-r'lJ~ EfT 1~~i1~1'IJ1~~1'IJb~CJillCJ'lJe:lmih1JllJle:l'lJ

cr - (9)0 f).I'l. i!J<:tb~

~e:l.f)~lJ VJf)f)~lJ 'l1'1.J'i1lJ-1fe:llJ"'lJlllJl.I.'lJ'lJ11'1f1l'ibUl'1b~CJ.z;e:llJ"'~151'iru::OIT ~-:Jl~

mllJ DL-ICT

tl'i::~lJl'lru::m'alJm'l~~'lJ1L1'lJ1'l1ii e:le:lmL'lJ'lJb~mh~'lJme:lf)~1'i-1fe:llJ"'1ll1-ll"l1'IJ

m'lbiJV1be.JCJ-1fm;j"'~llil'lru:: OIT~l'IJb 1'lJ1'l1iib"lJlJI~'IJ~

I'lru::m'llJm'ilJl'l1~~e:l'lJ-1fe:llJ"'lJIllJbb'lJ'\.J1I'1m'lbUl'1b~CJ.z;e:llJa~llil'iru:: OIT 'V'l~e:llJ
~ 'U

,h~'lJmUl'1b~CJ-1fe:llJa~151'iru:: OfT ~1'IJb1'lJ1'l1iib'lJlJI~'lJvj

I'lru:: fl'i'llJ f1l'l f)i'l.Jfl'iB-IIm1~~tJ'lJ-1fe:llJ"'lJIllJLb'lJ'lJ11'1ms bUV1b~CJ.z;e:llJ"'~llil'iru::
OIT 'lJ'lJL1'\.J1'l1iineMh~'l.JtJ "''V'l~.

l!J~ - bTlO f1.fl.l!J<tb~

II
'UilLa'UilU'U::

o tl1~1f1t:.1f1fl1'5

\h::w'U

o tl'5::fl1At:.IflfI::U'U'U
ITA

~'V'll ~B'lJ'V11'IJf)i'IJme:l-llbba::,h~'lJB~"'m1tl1::Lij'IJ

IllB~'lJ~'VIWl::~'lJ"'-:J'lJe:l-:J~'V'l~.
'II " ...

~'V'll tl'l::f1lf'l~al.l."'::b~mb'V'l~'ilCJ-:Jl'IJ~"'m1tl1::bii'IJ ITA

Online bb",::"h~'lJe:l~"'IllB~l11f)-:Jl'IJ tl.tl.'Il.
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