
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธติ 

ที่๑๗๗/๒๕๖๓ 
เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมกำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนสถำนศึกษำออนไลน์ 

ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (ITA Online 2020) 
............................................................................................. 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้นําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัด เพื่อให้สถานศึกษาท่ีรับการประเมินนําข้อมูลผลการประเมินไปพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศได้อีกทางหน่ึงน้ัน 

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกรอบ
ระยะเวลาของการประเมิน และบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 
และโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ในการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
สถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังน้ี 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
น.ส.จินตนา ศรีสารคาม ประธานกรรมการ 
นางปานทิพย์ สุขเกษม  กรรมการ 
น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ กรรมการ 
นายธรรมนูญ สวนสุข  กรรมการ 
นายสมชัย ก้องศักด์ิศรี กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่  อํานวยการ วางแผน ประสานงาน ให้คําปรึกษา ในการดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน 

น.ส.ภัทรนุช  คําดี     นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ์  
น.ส.เกวลี  เงินศรีสุข   น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต 
น.ส.อุษณีษ์  อ่อนแท้    น.ส.ทวินันท์  ใสขาว 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ  สนามไชย  น.ส.พิทธิดา  ปราโมทย์  
นายสมพร โพธิ์ศรี    น.ส.สุนทรี  วีระปรีชา   
น.ส.จีญาพัชญ์  แก้มทอง   น.ส.อโนชา  โปซิว 
น.ส.กิตติมา ธรรมวิสุทธิ์   น.ส.ศศิตา  อยู่ยืน 
นางธัญญา  สติภา    น.ส.พนิดา  ยอดรัก 
นายทินกร  พานจันทร์   น.ส.ณิชพัณณ์  เฉลิมพันธ์  
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน์  น.ส.พิกุลทา  หงษ์ทอง  
น.ส.วิลัยภรณ์  ปิยะวงค์    นายเกรียงศักด์ิ  มะละกา  
นายชนเมธี  ศรีษะเทือน   น.ส.อมรรัตน์  มะลิงาม  



 ๒ 
 
น.ส.ลาวัลย์  คงแก้ว    น.ส.ณัฏฐณิชา  โมสันเทียะ  
น.ส.สุภิดา   โลเกษ   น.ส.พัชราวัลย์  บุตรพรม  
น.ส.อลิษา    ไชยรินทร์  น.ส.อนุสรา  สุขสุคนธ์ 
น.ส.จิราพร   เวียงชนก   น.ส.อริสา   แช่มช่ืน 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงธมลวรรณ  สีทอง  น.ส.โสภิดา  ไชยวรรณ 
น.ส.มณทิพย์  เจริญรอด   น.ส.วณิชชา  อเนกวิธวิทยา 
น.ส.วชิราภรณ์  สันตวงษ์   น.ส.ศศิธร  เมืองมูล 
น.ส.ศิริลักษณ์  อภิรมย์พฤกษา   น.ส.ณัชชา  ปัญญาเมา 
น.ส.เยาวรัตนา  พรรษา    น.ส.จุฑารัตน์  เกาะหวาย  
น.ส.กุลยา  บูรพางกูร  น.ส.อาภาพร  ภิระบรรณ์  
น.ส.เมธาวี  สุขเจริญ   น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์  
น.ส.ณิชานันทน์  ศรีโพธิ์อ่อน   น.ส.เกศินี  จันทร์ครบ  
น.ส.กนกภรณ์ โพธิ์เขียว   น.ส.ณัฐภรณ์  ฉ่อนเจริญ 
นายจักรกฤษณ์ แก้วลําหัด  น.ส.ณิชชา   บุตรสีมาตร 
นางอรอนงค์   ชาญรอบ   นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ 
นายปวิตร   สมนึก   น.ส.อัญชนา แซ่จิว 
น.ส.ทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล  น.ส.วทันยา ใจนันตา 
น.ส.อรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์  น.ส.ณัฐวดี โพธิจักร 
นายกิติศักด์ิ โฉมวิไล   น.ส.พรทิวา สมเนตร์ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงปริยากร  งามตรง  ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทธิดา  แซ่หล่อ 
นายวิทวัส นิดสูงเนิน  น.ส.รัตยา ร่างกายดี 
น.ส.วิไลวรรณ์  รัตนะ      น.ส.ช่ืนกมล คงหอม 
นางสุมิตรา สุวรรณธาดา  นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน 
นายอรรถพล ยตะโคตร  ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์   จอมทอง 
น.ส.สมฤดี เจียรสกุลวงศ์  นายสุมังครัตน์ โคตรมณี 
นายณรงค์ หนูนารี   น.ส.พรวลี สุขสอาด 
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์   นายนิพนธ์    พจนสุวรรณชัย 
นายอติวรรตน์   พันธุวงศ์   นายชิษณุ   หนูแดง 
น.ส.ชลิตา บุญรักษา  นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ 
น.ส.ภัทรนันท์   แดนวงศ์   นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กุล 
นายสัณห์ พินิจมณีรัตน์  นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ 
นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักด์ิ  น.ส.เมทิตา ชัยมา 
น.ส.สุธิดา   ด่านซ้าย   นางพัชรา ไตรยวงศ์ 
นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์  นายเพชร สาระจันทร์ 
นายสุวิท  ปิ่นอมร   น.ส.นฤมล รับส่ง 
น.ส.ปิยวรรณ ฑิมัจฉา   นายนิธิภัทร์  สร้อยเช้ือดี 
น.ส.กชพรรณ   เอ่ียมอุ้ย   นายสมุฎฎิ์ ภาษาดี 
น.ส.นงคราญ คําลัยวงษ์  นายเสถียร บุญมหาสิทธิ ์



 ๓ 
 
น.ส.จีระภา ชินภักดี   นายวรธรรม หนูประดิษฐ์ 
นางปัทมา รัตนจํานง  น.ส.ธัญญารัตน์ พิมสา 
นายสุริยา ทรัพย์เฮง  น.ส.ประภาศิริ  อุทัยศรี 
นางนลินพร สมสมัย   น.ส.นิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย 
นางทิพย์จันทร์ หงษา   นางเกษรา   ก้องศักด์ิศรี 
นายสุชาติ รัตนเมธากูร  น.ส.จิรา   จั่นเล็ก 
น.ส.อรวรรยา ภาคคํา   น.ส.กวินวัณณ์   กาฬดิษฐ์ 
น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตมั่น  น.ส.เจนจิรา เพ็งจันทร ์
น.ส.วิไลพรรณ   คงดี   น.ส.จันทรา  ตระกูลเศรษฐสิริ 
น.ส.กมลลักษณ์   สร้อยเงิน   น.ส.ญาณิศา ชาญกิจกรรณ์ 
นายชนินทร์ บัวแจ้ง   นายศักรินทร์ ศรีตระกูล 
นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์   นายนพดล คําพร 
น.ส.ศิริมา บุญสวัสด์ิ  น.ส.ปรารถนา   รุ่งเรือง 
น.ส.จินต์จุฑา เกษร   น.ส.สมฤดี   จันทะคร 
น.ส.ธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  นางทัศนีย์ วงศ์เขียว 
น.ส.พรทิพย์ นาคเกิด   นายศราวุธ คารมหวาน 
นางอาภาภรณ ์ อริวัน   นายศิรวิชญ์   ประยูรวิวัฒน์ 
นางจันทร์เพ็ญ   จันทร์ทอง  น.ส.วิมล       อภิเมธีกุล 
นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  นายภาคภูมิ แก้วเย็น 
น.ส.ศิราภร   นาบุญ   น.ส.ปรัชญา การรักษา 
น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทศ  นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล 
นายกําพล จางจะ   นายวัชระ เต๋งเจริญสุข 

   หน้ำที่ สนับสนุนการดําเนินงานและให้ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
  สถานศึกษาออนไลน์ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ITA Online 2020)  

 ๓. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำนเกบ็ตัวอย่ำงกำรประเมินกำรรบัรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity 
and Transparency Assessment: IIT) 

ตัวชี้วัดที่ ๑ กำรปฏบิัติหน้ำที ่
ตัวชี้วัดที่ ๒ กำรใช้งบประมำณ 
ตัวชี้วัดที่ ๓ กำรใช้อ ำนำจ 
ตัวชี้วัดที่ ๔ กำรใช้ทรพัย์สนิของรำชกำร 
ตัวชี้วัดที่ ๕ กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจรติ 

นายสมชัย ก้องศักด์ิศรี ประธานกรรมการ 
  นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์ กรรมการ นางทัศนีย์ วงค์เขียว  กรรมการ 

นายทินกร       พานจันทร ์ กรรมการ น.ส.ศศิธร เมืองมูล  กรรมการ 
นายศิรวิชญ์ ประยูรวิวัฒน์ กรรมการ น.ส.อมรรัตน์ มะลิงาม  กรรมการ

 น.ส.อุษณีษ์ อ่อนแท้  กรรมการ น.ส.พิทธิดา ปราโมทย์ กรรมการ 
น.ส.ณัฏฐณิชา โมสันเทียะ กรรมการ 



 ๔ 
 
น.ส.พนิดา ยอดรัก  กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.เมธาวี สุขเจริญ  กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.ณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์ กรรมการและเลขานุการ 
นายเกรียงศักด์ิ มะละกา  กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.อนุสรา   สุขสุคนธ์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ใหก้ับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดตามระยะเวลาท่ีกําหนดและไม่น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างข้ันตํ่าตามท่ี สพท. กําหนด 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (กลุ่มตัวอย่ำง) 
น.ส.ภัทรนุช  คําดี     นางสุภาภรณ์  ภู่ระหงษ์  
น.ส.เกวลี  เงินศรีสุข   น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต 
น.ส.อุษณีษ์  อ่อนแท้    น.ส.ทวินันท์  ใสขาว 
ว่าที่ร้อยตรหีญิงนุชนาถ สนามไชย   น.ส.พิทธิดา  ปราโมทย์  
นายสมพร โพธิ์ศรี    น.ส.สุนทรี  วีระปรีชา   
น.ส.จีญาพัชญ์  แก้มทอง   น.ส.อโนชา  โปซิว 
น.ส.กิตติมา ธรรมวิสุทธิ์   น.ส.ศศิตา  อยู่ยืน 

  นางธัญญา  สติภา    น.ส.พนิดา  ยอดรัก 
  นายทินกร  พานจันทร์   น.ส.ณิชพัณณ์  เฉลิมพันธ์  
  ว่าที่ร้อยตรหีญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์   น.ส.พิกุลทา  หงษ์ทอง  
  น.ส.วิลัยภรณ์  ปิยะวงค์    นายเกรียงศักด์ิ  มะละกา  
  นายชนเมธี  ศรีษะเทือน   น.ส.อมรรัตน์  มะลิงาม  
  น.ส.ลาวัลย์  คงแก้ว    นายศิรวิชญ์   ประยูรวิวัฒน์  
  น.ส.ณัฏฐณิชา  โมสันเทียะ   น.ส.สุภิดา   โลเกษ 
  น.ส.พัชราวัลย์  บุตรพรม   น.ส.อลิษา    ไชยรินทร์ 
  น.ส.อนุสรา  สุขสุคนธ์   น.ส.มณทิพย์  เจริญรอด   
  น.ส.วณิชชา  อเนกวิธวิทยา  น.ส.วชิราภรณ์  สันตวงษ์   
  น.ส.ศศิธร  เมืองมูล   น.ส.ศิริลักษณ์  อภิรมย์พฤกษา   
  น.ส.ณัชชา  ปัญญาเมา  น.ส.เยาวรัตนา  พรรษา    
  น.ส.จุฑารัตน์  เกาะหวาย   น.ส.กุลยา  บูรพางกูร  
  น.ส.อาภาพร  ภิระบรรณ์   น.ส.เมธาวี  สุขเจริญ 
  น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์   น.ส.ณิชานันทน์  ศรีโพธิ์อ่อน  
  น.ส.เกศินี  จันทร์ครบ   น.ส.กนกภรณ์ โพธิ์เขียว 
  น.ส.ณัฐภรณ์  ฉ่อนเจริญ  นายจักรกฤษณ์ แก้วลําหัด 
  น.ส.ณิชชา   บุตรสีมาตร  นางอรอนงค์   ชาญรอบ 
  น.ส.ศิราภร   นาบุญ   นายสมุฎฎิ์ ภาษาดี 
  น.ส.นงคราญ คําลัยวงษ์  นายเสถียร บุญมหาสิทธิ ์
  น.ส.จีระภา ชินภักดี   นายวรธรรม หนูประดิษฐ์ 
  นางปัทมา รัตนจํานง  น.ส.ธัญญารัตน์ พิมสา 



 ๕ 
  
 นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล  นายสุริยา ทรัพย์เฮง 

นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์  นายปวิตร   สมนึก   
น.ส.อัญชนา แซ่จิว   น.ส.ทิพวรรณ   โล่กิตติธรกุล   
น.ส.วทันยา ใจนันตา   น.ส.อรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์  
น.ส.ณัฐวดี โพธิจักร   นายกิติศักด์ิ โฉมวิไล    
น.ส.พรทิวา สมเนตร์   ว่าที่ร้อยตรหีญิงปริยากร งามตรง   
ว่าที่ร้อยตรหีญิงสุทธิดา แซ่หล่อ  น.ส.ปรัชญา การรักษา   
น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทศ  น.ส.รัตยา ร่างกายดี   
น.ส.วิไลวรรณ์  รัตนะ      น.ส.ช่ืนกมล คงหอม    
นางสุมิตรา สุวรรณธาดา  นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน 
นายอรรถพล ยตะโคตร  นายนิพนธ์    พจนสุวรรณชัย 
ว่าที่ร้อยตรปีระจักษ์  จอมทอง  น.ส.สมฤดี เจียรสกุลวงศ์ 
นายสุมังครัตน์ โคตรมณี   นายณรงค์ หนูนารี   
น.ส.พรวลี สุขสอาด   นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์  
น.ส.ชลิตา บุญรักษา  น.ส.เมทิตา ชัยมา  
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์  น.ส.ภัทรนันท์   แดนวงศ์    
นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กุล  นายสัณห์ พินิจมณีรัตน์   
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์  นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักด์ิ   
นางพัชรา ไตรยวงศ์   นายนิธิภัทร์  สร้อยเช้ือดี 
นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์  นายเพชร สาระจันทร์   
นายสุวิท  ปิ่นอมร   น.ส.นฤมล รับส่ง    
น.ส.ปิยวรรณ ฑิมัจฉา   นายภาคภูมิ แก้วเย็น   
นางนลินพร สมสมัย   น.ส.นิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย 
นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ์  น.ส.อรวรรยา ภาคคํา  
นางทิพย์จันทร์ หงษา   นางเกษรา   ก้องศักด์ิศรี  
นายสุชาติ รัตนเมธากูร  น.ส.จิรา   จั่นเล็ก   
น.ส.กวินวัณณ์   กาฬดิษฐ์   น.ส.จินต์จุฑา เกษร 
น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตมั่น  น.ส.เจนจิรา เพ็งจันทร ์  
น.ส.วิไลพรรณ   คงดี   น.ส.จันทรา  ตระกูลเศรษฐสิริ  
น.ส.กมลลักษณ์   สร้อยเงิน   น.ส.ญาณิศา ชาญกิจกรรณ์  
นายชนินทร์ บัวแจ้ง   นายศักรินทร์ ศรีตระกูล  
นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์   นายนพดล คําพร   
น.ส.ศิริมา บุญสวัสด์ิ  น.ส.ปรารถนา   รุ่งเรือง   
น.ส.ธนิดา  ไชยสุนทรกิตติ  นางอาภาภรณ ์ อริวัน  
นางทัศนีย์ วงศ์เขียว   น.ส.พรทิพย์ นาคเกิด   
นายศราวุธ คารมหวาน     
 
 



 ๖ 
 
หน้ำที่  ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เสร็จสิ้นภายในวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

๔. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำนเกบ็ตัวอย่ำงกำรประเมินกำรรบัรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment: EIT) 

ตัวชี้วัดที่ ๖ คณุภำพกำรด ำเนินงำน 
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
ตวัชี้วัดที่ ๘ กำรปรบัปรุงระบบกำรท ำงำน 

 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ (ไม่รวมผู้บริหำรสถำนศกึษำและครู) 
นางเกษรา   ก้องศักด์ิศรี กรรมการ น.ส.ศิริลักษณ์ ธรรมจิต  กรรมการ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทธิดา  แซ่หล่อ กรรมการ น.ส.ณัฐวดี   โพธิจักร  กรรมการ 

 ตัวแทนผูป้กครองอย่ำงนอ้ย รอ้ยละ ๑๐ ของจ ำนวนนกัเรยีนทั้งหมด 
นายสุมังครัตน์   โคตรมณี  กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายกิติศักด์ิ   โฉมวิไล  กรรมการ น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์  กรรมการ 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ 
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์  กรรมการ น.ส.กมลรัตน์   ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ 
นายศิรณัฏฐ์   ภูพิเศษศักด์ิ กรรมการ นายอรรถพล   ยตะโคตร กรรมการ 
นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ 

 ผู้น ำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ตัวอย่ำง 
  น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ น.ส.พิกุลทา  หงษ์ทอง  กรรมการ 
 คูค่้ำ คู่สญัญำ ผูร้ับจ้ำง ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ตัวอย่ำง 

นางทัศนีย์ วงค์เขียว  กรรมการ นายทินกร       พานจันทร์ กรรมการ 

หน้ำที่  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ใหก้ับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดให้เสร็จสิ้นภายในวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓  

 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 



 ๗ 
 
๕. คณะกรรมกำรด ำเนนิงำนตอบค ำถำมแบบส ำรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment: OIT) 
ตัวชี้วัดที่ ๙ กำรเปดิเผยขอ้มูล 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ กำรป้องกันกำรทุจรติ 

น.ส.จินตนา ศรีสารคาม ประธานกรรมการ 
น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ กรรมการ 
นางปานทิพย์ สุขเกษม  กรรมการ 
นายธรรมนูญ สวนสุข  กรรมการ 
นายสมชัย ก้องศักด์ิศรี กรรมการและเลขานุการ 

ตัวชี้วัดที่ ๙ กำรเปดิเผยขอ้มูล 
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐำน 

ข้อมูลพืน้ฐำน 
O1 โครงสร้ำง 
O2 ข้อมูลผูบ้ริหำร 
O3 อ ำนำจหน้ำที ่

  น.ส.เจนจิรา เพ็งจันทร ์ กรรมการ น.ส.จันทรา  ตระกูลเศรษฐสิริ กรรมการ 
  น.ส.พรวลี   สุขสอาด  กรรมการ 

O4 แผนยุทธศำสตร์ หรอืแผนพฒันำสถำนศกึษำ 
  น.ส.พนิดา    ยอดรัก  กรรมการ น.ส.เมธาวี สุขเจริญ  กรรมการ 
  น.ส.ณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์ กรรมการ นายเกรียงศักด์ิ มะละกา  กรรมการ 
  น.ส.อนุสรา สุขสุคนธ์  กรรมการ 

O5 ข้อมูลกำรตดิต่อ 
  น.ส.เจนจิรา เพ็งจันทร ์ กรรมการ น.ส.จันทรา ตระกูลเศรษฐสิริ กรรมการ 
  น.ส.พรวลี สุขสอาด  กรรมการ 

O6 กฏหมำยที่เกี่ยวข้อง 
  น.ส.อัญชนา แซ่จิว  กรรมการ น.ส.จีระภา ชินภักดี  กรรมการ 
  น.ส.อรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์ กรรมการ น.ส.จินต์จุฑา เกษร  กรรมการ 
  น.ส.ณัชชา  ปัญญาเมา กรรมการ น.ส.สุธิดา   ด่านซ้าย  กรรมการ 

กำรประชำสัมพันธ ์
O7 ข่ำวประชำสัมพันธ ์

  น.ส.ลาวัลย ์ คงแก้ว  กรรมการ นายสมพร โพธิ์ศรี  กรรมการ 
  น.ส.เมทิตา ชัยมา  กรรมการ นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์  กรรมการ 
  น.ส.อนุสรา สุขสุคนธ์  กรรมการ นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์  กรรมการ 
  นายชนินทร์ บัวแจ้ง  กรรมการ นางทิพย์จันทร์ หงษา  กรรมการ 

 

 



 ๘ 

กำรปฏิสัมพนัธ์ข้อมูล 
O8 Q&A 
O9 Social Network 

  นายสุวิท  ปิ่นอมร  กรรมการ นายสุริยา ทรัพย์เฮง กรรมการ 
  นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ นายกําพล จางจะ  กรรมการ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ กำรบริหำรงำน 
กำรด ำเนนิงำน 

O10 แผนด ำเนินงำนประจ ำป ี
O11 รำยงำนกำรก ำกบั ตดิตำมกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 รอบ 6 เดอืน 
O12 รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปีงบประมำณ 2562 

  น.ส.พนิดา    ยอดรัก  กรรมการ น.ส.เมธาวี สุขเจริญ  กรรมการ 
  น.ส.ณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์ กรรมการ นายเกรียงศักด์ิ มะละกา  กรรมการ 
  น.ส.อนุสรา สุขสุคนธ์  กรรมการ ว่าที่ ร.ต.หญิง นุชนาถ  สนามไชย กรรมการ 
  นายศักรินทร์ ศรีตระกูล กรรมการ น.ส.พรทิวา สมเนตร์  กรรมการ 
  น.ส.สุนทรี วีระปรีชา กรรมการ น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์  กรรมการ 
  น.ส.วิไลวรรณ์   รัตนะ  กรรมการ น.ส.ศศิตา อยู่ยืน  กรรมการ 

  กำรปฏิบตัิงำน 
O13 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำน 

  นายสมชัย ก้องศักด์ิศรี กรรมการ นายธรรมนูญ สวนสุข  กรรมการ 
  นางปานทิพย์   สุขเกษม  กรรมการ น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ กรรมการ 
  น.ส.อมรรัตน์ มะลิงาม  กรรมการ น.ส.ณัฏฐณิชา โมสันเทียะ กรรมการ 

น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต  กรรมการ น.ส.อาภาพร  ภิระบรรณ์  กรรมการ 

น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ น.ส.พิกุลทา  หงษ์ทอง  กรรมการ 
น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์ กรรมการ น.ส.จิรา   จั่นเล็ก  กรรมการ 

กำรให้บริกำร 
O14 คู่มือและมำตรฐำนกำรใหบ้รกิำร 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติกำรใหบ้รกิำร 
O16 รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำรใหบ้ริกำร 

  น.ส.ลาวัลย ์ คงแก้ว  กรรมการ นายสมพร โพธิ์ศรี  กรรมการ 
  น.ส.เมทิตา ชัยมา  กรรมการ นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์  กรรมการ 
  น.ส.อนุสรา สุขสุคนธ์  กรรมการ นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์  กรรมการ 
  นายชนินทร์ บัวแจ้ง  กรรมการ นางทิพย์จันทร์ หงษา  กรรมการ 

O17 E-Service 
  นายสุวิท  ปิ่นอมร  กรรมการ นายสุริยา ทรัพย์เฮง กรรมการ 
  นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ นายกําพล จางจะ  กรรมการ 

 



 ๙ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ กำรบริหำรเงนิงบประมำณ 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำป ี

O18 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำป ี
O19 รำยงำนกำรก ำกบัตดิตำม กำรใช้จ่ำยงบประมำณรอบ 6 เดือน 
O20 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 

  นางทัศนีย์ วงศ์เขียว  กรรมการ น.ส.พนิดา    ยอดรัก  กรรมการ
  น.ส.เมธาวี สุขเจริญ  กรรมการ น.ส.ณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์ กรรมการ
  นายเกรียงศักด์ิ มะละกา  กรรมการ น.ส.อนุสรา สุขสุคนธ์  กรรมการ 

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสด ุ
O21 แผนกำรจดัซ้ือจัดจ้ำงหรอืกำรจดัหำพัสดุ 
O22 ประกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกบักำรจดัซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสด ุ
O23 สรุปผลกำรจดัซ้ือจัดจ้ำงหรอืกำรจัดหำพัสดุรำยเดือน 
O24 รำยงำนผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือกำรจดัหำพสัดุประจ ำปี 

  นายทินกร  พานจันทร์ กรรมการ น.ส.อมรรัตน์ มะลิงาม  กรรมการ 
  น.ส.ณัฏฐณิชา โมสันเทียะ กรรมการ 

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ กำรบริหำรและพัฒนำทรพัยำกรบคุคล 
กำรบริหำรและพฒันำทรพัยำกรบุคคล 

O25 นโยบำยกำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคล 
O26 กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรพัยำกรบคุคล  
O27 หลักเกณฑก์ำรบริหำรและพฒันำทรพัยำกรบคุคล 
O28 รำยงำนผลกำรบริหำรและพฒันำทรพัยำกรบคุคลประจ ำปี 

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส 
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

O29 แนวปฎิบตักิำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O30 ช่องทำงแจ้งเรือ่งร้องเรียนกำรทุจรติและประพฤติมิชอบ 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรือ่งรอ้งเรียนกำรทุจรติและประพฤติมิชอบประจ ำปี 

กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 
O32 ช่องทำงกำรรบัฟังควำมคิดเห็น 
O33 กำรเปดิโอกำสให้เกดิกำรมีส่วนร่วม 

  น.ส.อัญชนา แซ่จิว  กรรมการ น.ส.จีระภา ชินภักดี  กรรมการ 
  น.ส.อรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์ กรรมการ น.ส.จินต์จุฑา เกษร  กรรมการ 
  น.ส.ณัชชา  ปัญญาเมา กรรมการ น.ส.สุธิดา   ด่านซ้าย  กรรมการ 
 

 

 



 ๑๐ 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ กำรป้องกันกำรทุจรติ 
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ กำรด ำเนินกำรเพือ่ปอ้งกันกำรทุจริต 

เจตจ ำนงสุจรติของผูบ้ริหำร 
O34 เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 
O35 กำรมีส่วนร่วมของผูบ้ริหำร 

  น.ส.จินตนา  ศรีสารคาม กรรมการ นายสมชัย ก้องศักด์ิศรี กรรมการ 
  นายธรรมนูญ สวนสุข  กรรมการ นางปานทิพย์   สุขเกษม  กรรมการ 
  น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ กรรมการ 

กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อกำรป้องกันกำรทุจรติ 
O36 กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจรติประจ ำปี 
O37 กำรด ำเนินกำรเพือ่จัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจรติ 

  นายทินกร  พานจันทร์ กรรมการ น.ส.อมรรัตน์ มะลิงาม  กรรมการ 
  น.ส.ณัฏฐณิชา โมสันเทียะ กรรมการ 

กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองคก์ร 
O38 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองคก์ร 

  น.ส.อัญชนา แซ่จิว  กรรมการ น.ส.จีระภา ชินภักดี  กรรมการ 
  น.ส.อรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์ กรรมการ น.ส.จินต์จุฑา เกษร  กรรมการ 
  น.ส.ณัชชา  ปัญญาเมา กรรมการ น.ส.สุธิดา   ด่านซ้าย  กรรมการ 

แผนปอ้งกันกำรทุจรติ 
O39 แผนปฏบิัตกิำรป้องกนักำรทุจริตประจ ำปี 
O40 รำยงำนกำรก ำกบัตดิตำมกำรด ำเนนิกำรปอ้งกันกำรทุจรติ ประจ ำปีรอบ 6 เดือน 
O41 รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรปอ้งกันกำรทุจรติประจ ำปี 

  นายสมจิตร์   แพทย์รัตน์ กรรมการ นางทัศนีย์ วงค์เขียว  กรรมการ 
นายศิรวิชญ์ ประยูรวิวัฒน์ กรรมการ น.ส.อุษณีย์ อ่อนแท้  กรรมการ 

  น.ส.พิทธิดา ปราโมทย ์ กรรมการ  

 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มำตรกำรภำยในเพือ่ป้องกันกำรทุจริต 
มำตรกำรสง่เสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจรติภำยในสถำนศึกษำ 

O42 มำตรกำรส่งเสริมคณุธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
O43 กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรสง่เสริมคณุธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 

  น.ส.พนิดา    ยอดรัก  กรรมการ น.ส.เมธาวี สุขเจริญ  กรรมการ 
  น.ส.ณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์ กรรมการ นายเกรียงศักด์ิ มะละกา  กรรมการ 
  น.ส.อนุสรา สุขสุคนธ์  กรรมการ 

หน้ำที่ ดําเนินการจัดหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องตามตัวช้ีวัดส่งให้กับผู้ดูแลเว็บไซต์สถานศึกษา (สําหรับแบบ OIT) 
ภายในวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 



 ๑๑ 
 
๖. คณะกรรมกำรดูแลเว็บไซต์สถำนศึกษำ (ส ำหรับแบบ OIT)  

น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์ ประธานกรรมการ 
นายเสถียร บุญมหาสิทธิ ์ กรรมการ นายสุริยา ทรัพย์เฮง กรรมการ 
น.ส.จีระภา   ชินภักดี  กรรมการ น.ส.นงคราญ   คําลัยวงษ์ กรรมการ

 นายวรธรรม   หนูประดิษฐ์ กรรมการ น.ส.ธัญญารัตน์ พิมสา  กรรมการ 
นางปัทมา   รัตนจํานงค์ กรรมการ น.ส.ประภาศิริ อุทัยศรี  กรรมการ 
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ นายสุวิท  ปิ่นอมร  กรรมการ

 นายกําพล จางจะ  กรรมการ นายวัชระ เต๋งเจริญสุข กรรมการ 
นายสมุฎฎ์   ภาษาดี  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ ตอบแบบสํารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และสร้าง URL เว็บไซต์ เช่ือมโยงไปสู่แหล่งท่ีอยู่
ของการเปิดเผยข้อมูล ภายในวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

 
 

สั่ง    ณ   วันท่ี   ๒๐  เดือน สิงหาคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
   
 
  
 

                                                                      (นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม) 
                      ผู้อํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 


