
 

 
 

รายงานการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

ประจ าปีงบประมาณ 2565  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โรงเรียนนางรองพิทยาคม 

        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 
  บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ โรงเรียนนางรองพิทยาคม  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย ์ 
ท่ี …135…/2564                                           วันท่ี 16 พฤศจิกายน  2564 
เร่ือง รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ของโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
       ประจ าปีงบประมาณ 2564  
.....................................................................................................................................................................  
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม   

ตามท่ีโรงเรียนนางรองพิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วม
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment 
: ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีจะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินท่ีครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศ 
ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2563 นั้น ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีการศึกษาทบทวนการประเมิน ITA 
ในหลายด้าน เพื่อเป็นการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท้ังด้านรายละเอียดการประเมินด้านเครื่องมือการ
ประเมินและวิธีการประเมิน นอกจากนี ้ยังมีการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน ซึ่ง
นอกจากจะส่งผลให้การประเมิน ITA สามารถด าเนินการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดภาระของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและลดงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน ยังส่งผลให้หน่วยงานท่ีได้รับการประเมิน ได้รับทราบผล
สถานการณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของตนเอง และสามารถน าผลการประเมินไปสู่การปรับปรุงพัฒนา 
การด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โรงเรียนนางรองพิทยาคม  ได้รับ
ผลการประเมิน ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีค่าคะแนน 89.93 อยูใ่น
ระดับสูงมาก (B) โดยมีข้อเสนอแนะจากส านักงาน ป.ป.ช. ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

แบบวัดการรับอยู่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) และแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT) คะแนนของแบบวัดการรับอยู่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) และแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก(EIT) ผ่านเกณฑ์เป้าหมายทุกตัวช้ีวัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต พร้อมด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดท้ังบุคลากร ภายในโรงเรียนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกโดยค านึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน 

 
 
 



 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)  
คะแนนของแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) ผ่านเกณฑ์เป้าหมายทุกตัวช้ีวัด ซึ่งสะท้อนให้

เห็นถึงการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่างๆท่ีเป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะ บนเว็บไซต์ เพจโรงเรยีน อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง สามารถตรวจสอบได้ และแสดงถึงเจตนารมณ์
ของหน่วยงานในการป้องกันการทุจริต โดยมีมาตรการท่ีเป็นรูปธรรม  

ข้อค้นพบในการประเมิน 
จากรายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียน พบว่า มีตัวชี้วัดท่ีต้องพัฒนา

ตามมาตรการขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และผลการด าเนินงานตาม
มาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดังนี ้ 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.39  
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.04  
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 71.43  
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 50 
แนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
มาตรการขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
1) การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้จัดท าจัดท าค าส่ังโรงเรียนนางรองพิทยาคม เรื่อง แต่งต้ัง

คณะกรรมการดาเนินงานเพื่อรับการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาแบบ 
ออนไลน ์(Integrity and Tranparency Assessment Online : ITA Online) “การประเมิน ITA Online ของ 
โรงเรียนสุจริต” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดท า Q&A ซึ่งเป็นช่องทางท่ีบุคคลภายนอก สามารถสอบถาม
ข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถส่ือสารให้ค าตอบกับสอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการ ส่ือสารได้สองทาง 
เช่น Web board,กล่องข้อความถาม-ตอบ และเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน 
เพื่อประสิทธิภาพการบริหาร อันจะส่งผลต่อความพึงพอใจและผลการประเมินของหน่วยงาน  

2) ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  
- จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน มีปฏิทินการด าเนินงาน และคู่มือการด าเนินงาน อย่าง

ชัดเจน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย การจัดท าประมวลจริยธรรม เป็นต้น  
- ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินการประเมิน และ

รายละเอียดแต่ละตัวช้ีวัด โดยเฉพาะแนวปฏิบัติการจัดทา Q&A  
- ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดท่ี 7 ด าเนินการจัดช่องทาง Q&A หรือจัดท ารายงานข้อมูลท่ีเป็นประเด็น สนใจหรือ

ประเด็นซักถาม ให้เป็นความรู้ท่ีสามารถสืบค้นได้จากช่องทาง Q&A โดยบางประเด็น อาจไม่จ าเป็นต้องรอ
เจ้าหน้าท่ีมาตอบข้อซักถาม แต่สามารถศึกษาจากสารสนเทศท่ีได้รวบรวมและเผยแพร่ไว้  

3) การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้นาไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล ก าหนดปฏิทิน การ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน รวมถึงปฏิทินการก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการก ากับ ติดตาม ให้ผู้อ านวยการ 
ทราบตามปฏิทินท่ีก าหนดไว้  



ผลการด าเนินงานตามมาตรการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
1. มีคณะกรรมการด าเนินงานชัดเจน คณะกรรมการด าเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาแบบออนไลน ์(Integrity and Tranparency Assessment Online : 
ITA Online) “การประเมิน ITA Online ของ โรงเรียนสุจริต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  
มาตรการขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
1) การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง แต่งต้ังคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อรับการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา แบบออนไลน์ (Integrity and Tranparency 
Assessment Online : ITA Online) “การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ซึ่งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ ITA Online เพื่อสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และ
เผยแพร่ข้อมูล บนเว็บไซต์อย่างเป็นปัจจุบัน เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตลอดท้ังให้บุคลากรผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียท้ังภายใน และภายนอกได้ทราบข้อมูล อันจะส่งผลต่อความพึงพอใจและผลการประเมินของหน่วยงาน  

2) ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  
- จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน มีปฏิทินการด าเนินงาน และคู่มือการด าเนินงาน อย่าง

ชัดเจน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามคาส่ังท่ีได้รับมอบหมาย  
- ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินการประเมิน และ

รายละเอียดแต่ละตัวช้ีวัด โดยเฉพาะในตัวชี้วัดท่ีต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วนหรือพัฒนาให้สูงขึ้น  
3) การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้นาไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล ก าหนดปฏิทิน การ

ด าเนินงานอย่างชัดเจน รวมถึงปฏิทินการก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการก ากับ ติดตาม ให้ผู้อ านวยการ
ทราบตามปฏิทิน ท่ีก าหนดไว้  

ผลการด าเนินงานตามมาตรการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
1. มีคณะกรรมการด าเนินงานชัดเจน แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาแบบ ออนไลน ์(Integrity and Tranparency Assessment 
Online : ITA Online) “การประเมิน ITA Online ของ โรงเรียนสุจริต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

2. งานแผนงานและนโยบาย สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตาม
คู่มือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในโรงเรียน รวมทั้งจัดท ารายงานข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ได้อย่าง
ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
มาตรการขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
1) การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อรับการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษา แบบออนไลน์ (Integrity and Tranparency 
Assessment Online : ITA Online) “การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 คณะกรรมการจัดท ารายงานมาตรการและผลการด าเนินงาน ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามท่ีคู่มือการด าเนินงานก าหนด  

 



2) ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  
- จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน มีปฏิทินการด าเนินงาน และคู่มือการด าเนินงาน อย่าง

ชัดเจน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย  
- ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินการประเมิน และ

รายละเอียดแต่ละตัวช้ีวัด โดยเฉพาะรายงานมาตรการและผลการด าเนินงานตามมตราการส่งเริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานท่ีมีข้อมูลถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ครบถ้วนตามตัวชี้วัดการ
ประเมิน  

- ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดท่ี 9 ด าเนินการรวบรวมข้อมลูและจัดท ารายงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
โดยมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เสนอผู้อ านวยการก่อนเปิดเผยข้อมูล  

3) ก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล ก าหนดปฏิทิน การ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน รวมถึงปฏิทินการก ากับ ติดตามเป็นระยะและให้การรายงานผลการก ากับติดตามให้ 
ผู้อ านวยการทราบตามปฏิทินท่ีกาหนดไว้  

ผลการด าเนินงานตามมาตรการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
1. มีคณะกรรมการด าเนินงานอย่างชัดเจน แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อรับการประเมนิคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สถานศึกษาแบบออนไลน์ (Integrity and Tranparency Assessment 
Online : ITA Online) “การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

2. ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสใน
หน่วยงานท่ีมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามตัวชี้วัดการประเมิน และด าเนินการแล้วเสร็จตามปฏิทินท่ี ก าหนด 
รวมทั้งท ารายงานเผยแพร่บนเว็บไซด์ได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  
มาตรการขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
1) การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อรับการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษา แบบออนไลน์ (Integrity and Tranparency 
Assessment Online : ITA Online) “การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 คณะกรรมการจัดท ารายงานมาตรการและผลการด าเนินงาน ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามท่ีคู่มือการด าเนินงานก าหนด  

 
2) ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  
- จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน มีปฏิทินการด าเนินงาน และคู่มือการด าเนินงาน อย่าง

ชัดเจน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย  
- ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการด าเนินการประเมิน และ

รายละเอียดแต่ละตัวช้ีวัด โดยเฉพาะรายงานมาตรการและผลการด าเนินงานตามมตราการส่งเริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานท่ีมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามตัวชี้วัดการประเมิน  

- ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดท่ี 10 ด าเนินการจัดท ารายงานมาตรการและผลการด าเนินงานตาม มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เสนอผู้อานวยการก่อนเปิดเผยข้อมูล  



3) ก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล ก าหนดปฏิทิน การ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน รวมถึงปฏิทินการก ากับ ติดตามเป็นระยะและให้การรายงานผลการก ากับติดตามให้ 
ผู้อ านวยการทราบตามปฏิทินท่ีกาหนดไว้  

ผลการด าเนินงานตามมาตรการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
1. มีคณะกรรมการด าเนินงานอย่างชัดเจน แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อรับการประเมนิคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สถานศึกษาแบบออนไลน์ (Integrity and Tranparency Assessment 
Online : ITA Online) “การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

2. ด าเนินการจัดท ารายงานมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสในหน่วยงานท่ีมีข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วนตามตัวชี้วัดการประเมิน และด าเนินการแล้วเสร็จตามปฏิทินท่ี ก าหหนด รวมทั้งท ารายงาน
เผยแพร่บนเว็บไซด์ได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

 
       (ลงช่ือ) 
                                                                                           ( นายสุมิตร  อันทามา )  
                                                                                            เลขานุการโครงการฯ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

   - ค าส่ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
- รายงานการด าเนินงานกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 

   - รูปภาพประกอบกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
          

ค ำสั่งโรงเรียนนำงรองพิทยำคม  
ที ่๖๓ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรปฏิบัติงำนฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 
 …………………………………………………. 

 เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรภำยในโรงเรียนนำงรองพิทยำคม เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล 
ตำมภำรกิจหลักของโรงเรียนมัธยมศึกษำ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ ข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๔ ธันวำคม ๒๕๔๗ เรื่องมอบหมำยให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
มีหน้ำที่บังคับบัญชำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ และเพ่ือให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
กำรแบ่งส่วนรำชกำรในสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนหรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืน  พ.ศ. ๒๕๔๘   
และกำรพัฒนำโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนตำมกฎกระทรวงที่ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำร
และจัดกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๐  จึงมอบหมำยงำนและหน้ำที่รับผิดชอบให้บุคลำกรได้ปฏิบัติหน้ำที่ใน 
ฝ่ำยบริหำรงบประมำณประจ ำปีพุทธศักรำช ๒๕๖๕  ดังต่อไปนี้ 

๑ คณะกรรมการอ านวยการ 
              ๑.๑  นำงสำรภี  เลไธสง    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน          ประธำน  
              ๑.๒  นำยอำยุปข่ำน  สยำมประโคน       รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน      กรรมกำร 
              ๑.๓  นำงจิดำภำ       ยี่รัมย์                รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน      กรรมกำร  
              ๑.๔  นำยภำคิน  ยิ่งภัทรกิจ                 ผูช้่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน    กรรมกำร 
              ๑.๕  นำงอรพิน  ขุนเพ็ง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    ๑.๖  นำงวำรุณี  หัสนิสสยั ครู/คศ.๓                         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

                มีหน้าที่  ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนในฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 

 ๒. คณะกรรมการด าเนินงาน  
              ๒.๑  นำงอรพิน  ขุนเพ็ง   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน    ประธำน  

    ๒.๒  นำงวำรุณี  หัสนิสสยั   ครู/คศ.๓                       รองประธำนกรรมกำร 
              ๒.๓  นำงสำวประเทือง  จันทร์สว่ำง         คร/ูคศ.๓                       กรรมกำร  
               ๒.๔  นำงวิไลลักษณ์ เหล่ำธรรมยิ่งยง       ครู/คศ.๓                       กรรมกำร                 
              ๒.๕  นำงสมบัติ  สยำมประโคน              ครู/คศ.๓                       กรรมกำร 
              ๒.๖  นำยธนำกร  วิทย์ศลำพงษ์       ครู/คศ.๓                       กรรมกำร                                                            

    ๒.๗  นำยสุมิตร  อันทำมำ   ครู/คศ.๓                       กรรมกำ 
  ๒.๘  นำยวชิรุทย์  อนุศิริ   ครู/คศ.๓                       กรรมกำร 

              ๒.๙  นำงกรรณิกำร์ หรบรรพ์                ครู/คศ.๓                       กรรมกำร 
              ๒.๑๐  นำงพิมพ์ภัฏชฏำ พิกุลกอง           คร/ูคศ.๓                       กรรมกำร  

 

 



๒ 
 
              ๒.๑๑  นำยชัยเวยีง  โคตรดก                 คร/ูคศ.๓                      กรรมกำร 
              ๒.๑๒  นำงพิณภรณ์  วิทย์ศลำพงษ์   ครู/คศ.๓                      กรรมกำร 

    ๒.๑๓  นำงสำวเกตุมณี  ประภมชัย   ครู/คศ.๓                      กรรมกำร 
              ๒.๑๔  นำงสำวอำรีย์  ครุฑประโคน      ครู/คศ.๓                      กรรมกำร  
              ๒.๑๕  นำงสำวธมนณัฏฐ์  สัตนำโคศิริกุล   ครู/คศ.๓                      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
              ๒.๑๖  นำงณฏิฐพิชำ  โคตรดก             ครู/คศ.๓                        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
 

มีหน้าที่  
 ๑.  รับแนวกำรปฏิบัติ นโยบำย แผนงำนจำกผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมำปฏิบัติ 

 ๒.  จัดท ำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ มีกำรก ำนด 
นโยนิเทศน์ ก ำกับตรวจสอบ และติดตำมกำรด ำเนินงำนในทุกๆด้ำน 

        ๓.  วำงแผน นิเทศน์ ติดตำมประเมินผล กำรบริหำรงำนฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ เป็นไปตำม
กฏกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำพ.ศ. ๒๕๖๐ 
    ๔.  ประสำนงำนวำงแผน จดัท ำแผนปฏิบัติหรือโครงกำรเสนอผู้บริหำรเพื่อจัดสรรงบประมำณ 
จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรงำนบริหำรงำนงบประมำณ 
   ๕.  พิจำรณำจัดท ำแผนงำนหรือโครงกำรของฝ่ำยบริหำรงำนงบประมำณ ให้สอดคล้องกับนโยบำย
ของโรงเรียน และเกณฑ์ประเมินมำตรฐำนและปฏิรูปกำรศึกษำ 
   ๖.  ก ำกับ ตรวจสอบ ดูแลงำน/โครงกำรให้เกิดกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำน 
   ๗. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ๓.  คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ 
                ๓.๑  นำงอรพิน  ขุนเพ็ง     รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน        ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำร 
                  ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ  

มีหน้าที่  
      ๑.  พิจำรณำก ำหนดนโยบำย  แนวปฏิบัติในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนกำรบริหำรงบประมำณ    

ตำมโครงสร้ำงกำรจัดองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบำยโรงเรียน 
      ๒.  เป็นที่ปรึกษำและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับงำนในฝ่ำยงบประมำณ 
      ๓.  ส่งเสริม  สนับสนุน เสนอแนะ ประสำนงำน ช่วยแก้ปัญหำเพื่อให้กำรด ำเนินงำนบริหำร

งบประมำณ ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    ๔.  ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนฝ่ำยบริหำรงบประมำณด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพ 
   ๕.  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในฝ่ำยบริหำรงบประมำณเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
ทุกภำคเรียน 
   ๖.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 



๓ 
 

     ๓.๒  นำงวำรุณี  หัสนิสสยั          ครู/คศ.๓ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำ  
    ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ                     

มีหน้าที่   
      ๑.  ร่วมวำงแผนน ำแนวนโยบำยของโรงเรียนในด้ำนกำรบริหำรงำนไปสู่กำรปฏิบัติ  
     ๒.  ร่วมประชุมเพ่ือรับทรำบข้อมูลแนวปฏิบัติต่ำงๆ ให้ทันเหตุกำรณ์ รวมทั้งให้ค ำปรึกษำ 

หำรือในกำรพัฒนำงำนตำมปฏิทินกำรปฏิบัติงำน  
    ๓.  ให้ควำมร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในกำรด ำเนินงำน ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ 

กับบุคลำกรทุกฝ่ำยภำยในโรงเรียนและบุคลำกรภำยนอกโรงเรียน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 
ด ำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ  
                         ๔.  ส่งเสริม  สนับสนุน เสนอแนะ ประสำนงำน ช่วยแก้ปัญหำเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบริหำร
งบประมำณ ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

         ๕.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

๓.๓  นำงสำวธมนณัฎฐ์  สัตนำโคศิริกุล     ครู/คศ.๓                     ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำร 
                                                                                      ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 
๓.๔  นำงสำวอำรีย์  ครุฑประโคน ครูอัตรำจ้ำง                  กรรมกำร 
๓.๕  นำงณัฏฐพิชำ  โคตรดก ครู/คศ.๓                     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                                                                                      ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 

     มีหน้าที่ 
 ๑.  รับ ส่งหนังสือฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 
 ๒.  จัดท ำและจัดเก็บหนังสือเอกสำรต่ำงๆ ของฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 
 ๓.  จัดท ำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนงบประมำณของสถำนศึกษำ 
 ๔.  บริหำรงำนธุรกำร/งำนสำรบรรณ งำนฝ่ำยบริหำรงบประมำณ และจัดท ำให้เป็นปัจจุบัน  
ทันเวลำ เกษียณ น ำเสนอหนังสือ รำชกำรและประสำนงำน  แจกจ่ำยอย่ำงมีระบบและตรวจสอบได้ 
   ๕.  บริหำรกำรจัดห้องส ำนักงำน โครงสร้ำงบริหำรงำน ท ำเนียบบุคลำกรในฝ่ำยบริหำร
งบประมำณให้สวยงำมทันสมัย ได้มำตรฐำนและส่งเสริมบรรยำกำศกำรท ำงำน 
  ๖.  ด ำเนินกำรจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ของฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 
              ๗.  บันทึกกำรประชุม  ให้น ำเสนอบันทึกสมุดเยี่ยมฝ่ำยบริหำรงบประมำณ 
               ๘.  ให้กำรต้อนรับผู้มำเยี่ยมเยือนโรงเรียนทั้งเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 

    ๙.  งำนอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
        ๓.๖  นำงกรรณิกำร์  สงครำมศักดิ ์            ครู/คศ.๓                    ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำร 

                                ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
๓.๗  นำงสำวฐิติยำ  ค้ ำชู                        ครู/คศ.๑                    กรรมกำร 
๓.๘ นำงสำวเกตุมณี  ประถมชัย                ครู/คศ.๑                    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 



๔ 
 

                                 ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
๓.๙  นำงสำวอำรีย์  ครุฑประโคน ครูอัตรำจ้ำง               กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                                 ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

      มีหน้าที่ 
   ๑.  วำงแผนกำรปฏิบัติงำนให้กำรสนับสนุนและบริกำรช่วยเหลือบุคลำกรในโรงเรียนให้เกิด 
ควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
          ๒.  อ ำนวยควำมสะดวกและให้กำรต้อนรับผู้มำเยี่ยมเยือนโรงเรียนทั้งเป็นทำงกำรและ 
ไม่เป็นทำงกำร 
         ๓.  ดูแลควำมเรียบร้อยของส ำนักงำน  
         ๔.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ในงำนที่เกี่ยวข้อง        
          

    ๔  งานแผนงานฝ่ายบริหารงบประมาณ 
  ๔.๑  นำงวำรุณี  หัสนิสสัย                       ครู/คศ.๓   ประธำนกรรมกำร 
     ๔.๒  นำงสำวประเทือง  จันทร์สว่ำง            ครู/คศ.๓           รองประธำนกรรมกำร 
               ๔.๓  นำยธนำกร  วิทย์ศลำพงษ ์                 ครู/คศ.๓                    กรรมกำร 
               ๔.๔  นำงสมบัติ  สยำมประโคน                  ครู/คศ.๓               กรรมกำร 
               ๔.๕  นำงกรรณิกำร์  สงครำมศักดิ์               ครู/คศ.๓           กรรมกำรเลขำนุกำร 
 ๔.๖  นำยชัยเวียง  โคตรดก                    ครู/คศ.๓                    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
                                                                                               
                มีหน้าที ่
      ๑.  เป็นที่ปรึกษำในกำรก ำหนดนโยบำยในกำรด ำเนินงำน ของกลุ่มบริหำรงบประมำณ  .  
      ๒.  ร่วมพิจำรณำโครงกำร  งบประมำณของงำนต่ำงๆ ในกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
     ๓.  ติดตำม  ดูแลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
      ๔.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ๕.  งานนโยบายและแผนงานโรงเรียน 
 ๕.๑  นำยธนำกร  วิทย์ศลำพงษ์                ครู/คศ.๓      ประธำนกรรมกำร 
     ๕.๒  นำงวำรุณี  หัสนิสสัย                   ครู/คศ.๓              รองประธำนกรรมกำร 
         ๕.๓  นำงสมบัติ  สยำมประโคน                 ครู/คศ.๓                  กรรมกำร 
                ๕.๔  นำงวิไลลักษณ์  เหล่ำธรรมยิ่งยง         ครู /คศ.๓              กรรมกำร 
                ๕.๕  นำงสำวประเทือง  จันทร์สว่ำง           ครู/คศ.๓                    กรรมกำร 
 ๕.๖  นำงณัฏฐพิชำ โคตรดก                    ครู /คศ.๓              กรรมกำร 
 ๕.๗  นำยวชิรุทย์  อนุศิริ         ครู /คศ.๒             กรรมกำร 
 ๕.๘  นำงพิมพ์ภัฏชฎำ  พิกุลทอง              คร/ูคศ.๓                   กรรมกำรและเลขำนุกำร                                                                                                



๕ 
 
 ๕.๙  นำยสุมิตร  อันทำมำ               คร/ูคศ.๓                    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร                                                                                         
    

    มีหน้าที่ 
        ๑.  จัดท ำแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนำกำรศึกษำ  

๒.  ศึกษำ วิเครำะห์กิจกรรมและภำรกิจ งำน/โครงกำร ตำมกรอบประมำณกำรระยะปำนกลำง 
(MTEF) และแผนปฎิบัติกำรประจ ำปี 

   ๓.  จัดท ำรำยละเอียดแผนงบประมำณ แผนงำน งำนโครงกำรแผนงบประมำณ ประจ ำปี 
วิเครำะห์กิจกรรมตำมภำรกิจงำนตำมแผนงำน งำนโครงกำรของโรงเรียน และก ำหนดงบประมำณทรัพยำกรของแต่ละ
โครงกำรให้เป็นไปตำมกรอบวงเงินงบประมำณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมำณตำมแผนระดับทรัพยำกร 

๔.  จัดท ำแผนกำรใช้งำนรำยไตรมำส โดยก ำหนดปฏิทินปฏิบัติงำนของรำยเดือนให้เป็นไปตำม
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ และสรุปแยกเป็นรำยไตรมำส งบอุดหนุน งบลงทุน และงบด ำเนินกำร  

   ๕.  ติดตำมผลกำรใช้เงินในกิจกรรมตำมแผนงำน ให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์
และ วิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
         ๖.  จัดท ำทะเบียนคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณตำมแผนงำน/โครงกำร 
            ๗. รำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุกภำคเรียน 
            ๘.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย   

๖. งานจัดสรรงบประมาณ 
     ๖.๑  นำงสำรภี  เลไธสง     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน          ประธำนกรรมกำร 
         ๖.๒  นำงอรพิน  ขุนเพ็ง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน     รองประธำนกรรมกำร 
   ๖.๓  นำยอำยุปข่ำน  สยำมประโคน      รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน     กรรมกำร 
   ๖.๔  นำงจิดำภำ  ยี่รัมย์                         รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน     กรรมกำร 
   ๖.๕  นำยภำคิน  ยิ่งภัทรกิจ       ผูช้่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   กรรมกำร  
   ๖.๖  นำงสำวสรำวลี  มำประจวบ           ครู/คศ.๓            กรรมกำร 
   ๖.๗  นำยจีระศักดิ์   โพธิ์พุ่ม       คร ู /คศ.๓            กรรมกำร 
   ๖.๘  นำงสำวประเทือง  จันทร์สว่ำง      คร ู /คศ.๓            กรรมกำร 
   ๖.๙  นำงรุ่งรัตน์  จ ำปำโพธิ ์       คร ู /คศ.๓            กรรมกำร 
     ๖.๑๐  นำงกรรณิกำร์  สงครำมศักดิ์         คร/ูคศ.๓                       กรรมกำร 
            ๖.๑๑  นำงวำรุณี  หัสนสิสัย       คร/ูคศ.๓            กรรมกำร 
   ๖.๑๒  นำงสมบัติ  สยำมประโคน           ครู/คศ.๓    กรรมกำร 
   ๖.๑๓  นายวิชรุทย์  อนุศิริ                    คร/ูคศ.๒                       กรรมกำร  
        ๖.๑๔  นำยชัยเวียง  โคตรดก       คร/ูคศ.๓                     กรรมกำร 
   ๖.๑๕  หวัหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกกลุ่ม           กรรมกำร 
   ๖.๑๖  นำยธนำกร   วิทย์ศลำพงษ์      คร/ูคศ.๓                     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ๖.๑๗  นำยสุมิตร  อันทำมำ       คร/ูคศ.๓                  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 



๖ 
 
    ๖.๑๘  นำงพิมพ์ภัฏชฎำ  พิกุลทอง          คร/ูคศ.๓                     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  

   มีหน้าที่ 
๑. วิเครำะห์และพัฒนำนโยบำยทำงกำรศึกษำ 

     ๒.  วิเครำะห์ควำมเหมำะสมกำรเสนอของบประมำณ  
                 ๓.  จัดสรรงบประมำณภำยในโรงเรียน                                                      
           ๔.   ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

  ๗.  งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

  ๗.๑  นำงอรพิน  ขุนเพ็ง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
       ๗.๒  นำงวำรุณี  หัสนิสสยั         คร/ูคศ.๓           รองประธำนกรรมกำร 
       ๗.๓  นำงวรรณำ  อู๋ไพจิตร         คร/ูคศ.๓                    กรรมกำร 
       ๗.๔  นำงสำวประเทือง  จันทร์สว่ำง        คร/ูคศ.๓           กรรมกำร  
       ๗.๕  นำงสำวธมนณัฎฐ์ สัตนำโคศิริกุล        คร/ูคศ.๓                    กรรมกำร 
        ๗.๖  นำงสมบัติ  สยำมประโคน        คร/ูคศ.๓                    กรรมกำร 
        ๗.๗  นำงสำวอำรีย์  ครุฑประโคน        ครูอัตรำจ้ำง            กรรมกำร 
               ๗.๘  นำงพิณภรณ์   วิทย์ศลำพงษ์        คร/ูคศ.๓           กรรมกำร 
      ๗.๙  นำยสุมิตร  อันทำมำ              คร/ูคศ.๓          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      ๗.๑๐ นำงวิไลลักษณ์ เหล่ำธรรมยิ่งยง          ครู/คศ.๓           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
              ๗.๑๑  นำยธนำกร   วิทย์ศลำพงษ์        คร ู/คศ.๓           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      ๗.๑๒  นำงสำวเกตุมณี  ประถมชัย          คร/ูคศ.๑                  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      ๗.๑๓  นำงณัฏฐพิชำ โคตรดก                   คร/ูคศ.๓           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

       มีหน้าที ่
       ๑.  ประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนภำยในโรงเรียนและสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่ทรำบรำยกำรสินทรัพย์
ของโรงเรียนเพ่ือใช้ทรัพยำกรร่วมกัน 
       ๒.  วำงระบบกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพร่วมกับบุคคลและหน่วยงำนทั้งภำครัฐและ
เอกชน  
       ๓.  สนับสนุนบุคลำกรและโรงเรียนร่วมมือกันใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของโรงเรียน 
       ๔.  ส ำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีควำมต้องกำรได้รับกำรสนับสนุนกำรศึกษำตำมเกณฑ์กำรรับทุนทุก
ประเภท  ตั้งกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกนักเรียนได้รับทุนกำรศึกษำโดยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก พร้อมกับให้มีกำรจัดท ำ
ข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
        ๕.  ศึกษำวิเครำะห์แหล่งทรัพยำกรบุคคล หน่วยงำน องค์กรและท้องถิ่นที่มีศักยภำพให้มีกำร



๗ 
 
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ  ตลอดจนกำรติดต่อประสำนควำมร่วมมืออย่ำงเป็นรูปธรรม 
       ๖.  จัดท ำแผนกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำและทุนกำรศึกษำ 
               ๗.  จัดท ำบัญชี รำยรับ-รำยจ่ำย /ทะเบียนคุมเงิน 
                       ๘.  จัดท ำทะเบียนคุมใบอนุโมทนำบัตร และลงในระบบบริจำคอิเลคทรอนิกส์ (E-Donation) 
               ๙.  สรุปรำยงำนเสนอผู้บริหำร 
                   ๑๐.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

   ๘ . งานการจัดท าค าของบประมาณ 
         ๘.๑  นำงอรพิน  ขุนเพ็ง      รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน       ประธำนกรรมกำร 
                ๘.๒  นำยภำคิน  ยิ่งภัทรกิจ      ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน     รองประธำนกรรมกำร 
                ๘.๓  นำยสุมิตร  อันทำมำ       คร/ูคศ.๓              กรรมกำร 
                ๘.๔  นายคณยศ   ทองดี       คร/ูคศ.๓              กรรมกำร 
                ๘.๕  นายพานุวฒัน์ ป้องเคน       คร/ูคศ.๓                        กรรมกำร 
                ๘.๖ นายสุทธิพงษ์ ศรีสุวรรณ                คร/ูคศ.๒                        กรรมกำร  
                ๘.๗ นายจีระศักดิ์  โพธิ์พุ่ม                    ครู/คศ.๓                         กรรมการ 
                ๘.๘  นายวชิรุทย์  อนุศิริ                      คร/ูคศ.๒              กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                ๘.๙ นำยธนำกร  วิทย์ศลำพงษ ์             คร/ูคศ.๓    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
       ๘.๑๐ นำยชัยเวียง  โคตรดก                คร/ูคศ.๓                          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร                                                                                                               
  มีหน้าที่  

        ๑.  จัดค ำขอรับงบประมำณของสถำนศึกษำ เสนอต่อ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
             ๒.  ก ำหนดลักษณะเฉพำะ  แบบรูปรำยกำร ให้สอดคล้อง เป็นไปตำมกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์

และ วิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
    ๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 ๙. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 

      ๙.๑ งานพัสดุ 
       ๙.๑.๑  นำงกรรณิกำร์  สงครำมศักดิ ์          ครู/คศ.๓     ประธำนกรรมกำร 
        ๙.๑.๒  นำยสุมิตร  อันทำมำ                    คร/ูคศ.๓     รองประธำนกรรมกำร 
        ๙.๑.๓  นำงสำวธมนณัฎฐ์  สัตนำโคศิริกุล     คร/ูคศ.๓               กรรมกำร 
        ๙.๑.๔  นำงสำวอำรีย์  ครุฑประโคน         ครูอัตรำจ้ำง           กรรมกำร 
                ๙.๑.๕  นำงพิณภรณ์   วิทย์ศลำพงษ์          ครู/คศ.๓    กรรมกำร 
        ๙.๑.๖  เจ้ำหน้ำที่พัสดุฝ่ำย/งำน/กลุ่มสำระฯ               กรรมกำร 
                 ๙.๑.๗  นำยชัยเวียง  โคตรดก          ครู/คศ.๓           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       ๙.๑.๘  นำยวิชรุทย์  อนุศิริ          ครู/คศ.๒                     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 



๘ 
 
   มีหน้าที่ 
    ๑.  ควบคุม ดูแล และปฏิบัติหน้ำที่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๑ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัสดุ 
    ๒.  ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำมระบบ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
     ๓.  งำนจัดท ำบัญชีพัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์  
     ๔.  งำนบ ำรุงรักษำพัสดุและปรับซ่อม 
     ๕.  จัดท ำทะเบียนที่รำชพัสดุ 
     ๖.  งำนตรวจสอบพัสดุประจ ำปี และงำนจ ำหน่ำยพัสดุ 
       ๗.  จัดท ำระบบข้อมูลสินทรัพย์ของโรงเรียน 
    ๘.  ก ำหนดแบบรูปรำยกำร หรือคุณลักษณะของครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำงในกรณีที่เป็นแบบมำตรฐำน 
    ๙.  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

  ๙.๒  งานต้นทุนผลผลิต 
           ๙.๒.๑  นำงวำรุณี  หัสนิสสัย         คร/ูคศ.๓             ประธำนกรรมกำร 
       ๙.๒.๒  นำงกรรณิกำร์  สงครำมศักดิ ์        คร/ูคศ.๓             รองประธำนกรรมกำร  
       ๙.๒.๓  นำยชัยเวียง  โคตรดก       คร/ูคศ.๓             กรรมกำร 
              ๙.๒.๔  นำยธนำกร  วิทย์ศลำพงษ์               ครู/คศ.๓                      กรรมกำร 
       ๙.๒.๕  นำงสำวธมนณัฎฐ์ สัตนำโคศิริกุล       ครู /คศ.๓              กรรมกำรและเลขำนุกำร  
       ๙.๒.๖  นำงสำวอำรีย์  ครุฑประโคน       ครูอัตรำจ้ำง                   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ 
           ๑.  จัดท ำรำยงำนกำรค ำนวณต้นทุนผลผลิต 
            ๒.  วิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของต้นทุนผลผลิต และน ำผลกำรวิเครำะห์ไปใช้ปรับปรุงพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำในโรงเรียน 

 ๓.  สรุปและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเสนอผู้บริหำรให้รับทรำบตำมล ำดับ 
 ๔.  ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

๑๐.  งานสารสนเทศโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
๑๐.๑  นำยสุมิตร อันทำมำ   คร/ูคศ.๓    ประธำนกรรมกำร 
๑๐.๒  นำงวำรุณี หัสนิสัย    คร/ูคศ.๓    รองประธำนกรรมกำร 
๑๐.๓  นำงสมบัติ สยำมประโคน   คร/ูคศ.๓    กรรมกำร 
๑๐.๔  นำยธนำกร วิทย์ศลำพงศ์   คร/ูคศ.๓    กรรมกำร 
๑๐.๕  นำงกรรณิกำร์ สงครำมศักดิ์  คร/ูคศ.๓    กรรมกำร 
๑๐.๖  นำงพิณภรณ์ วิทย์ศำลพงษ์             คร/ูคศ.๓    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

      



๙ 
 

๑๐.๗  นำยชัยเวียง  โคตรดก  คร/ูคศ.๓     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. จัดท ำแผนหรือโครงกำรส ำหรับงำนสำรสนเทศโรงเรียน 
2. วิเครำะห์สภำพงำนสำรสนเทศของโรงเรียนและสำรสนเทศในด้ำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
3. เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐำนของโรงเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำนักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง 
4. น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ไปประสำนงำนกับงำนสำรสนเทศของกลุ่มบริหำรต่ำง ๆ และ

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
5. รวบรวมข้อมูลของโรงเรียนบันทึกลงจัดท ำรูปเล่มและ อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
6. ให้บริกำรข้อมูลแก่หน่วยงำนอื่นทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน 
7. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศของโรงเรียนทุกสิ้นภำคเรียน 
8. พัฒนำระบบงำนสำรสนเทศให้เป็นปัจจจุบัน 
9. ติดตำมรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน รำยงำนผลงำนประจ ำปี 
10. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

   ๑๑. งานบริหารการเงินการบัญชี 

         ๑๑.๑ กรรมการการบริหารการเงิน 
            ๑๑.๑.๑  นำงสมบัติ  สยำมประโคน          คร/ูคศ.๓                    ประธำนกรรมกำร 
        ๑๑.๑.๒  นำงวรรณำ  อู๋ไพจิตร          คร/ูคศ.๓  รองประธำนกรรมกำร 
        ๑๑.๑.๓  นำงวิไลลักษณ์  เหล่ำธรรมยิ่งยง   คร/ูคศ.๓               กรรมกำร 
        ๑๑.๑.๔  นำงสำวประเทือง  จันทร์สว่ำง     คร/ูคศ.๓              กรรมกำร 
        ๑๑.๑.๕   นำงพิณภรณ์   วิทย์ศลำพงษ์         คร/ูคศ.๓           กรรมกำร 
        ๑๑.๑.๖ นำงณัฏฐพิชำ โคตรดก              คร/ูคศ.๓               กรรมกำรและเลขำนุกำร 
           ๑๑.๑.๗ นำงสำวเกตุมณ ี ประถมชัย         คร/ูคศ.๑               กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

           มีหน้าที่ 
            ๑.  กำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรน ำเงินส่ง กำรโอนเงิน กำรกัน
เงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เป็นไปตำมข้ันตอนและวิธีกำรที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด 

๒. จัดท ำใบบริจำคอิเล็กทรอนิกส์  (e-Donation)  
๓. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ในงำนที่เกี่ยวข้อง        

          ๑๑.๒ กรรมการการบริหารการบัญชี 
                     ๑๑.๒.๑ นำงณัฏฐพิชำ โคตรดก                  คร/ูคศ.๓            ประธำนกรรมกำร 
                     ๑๑.๒.๒ นำงวรรณำ  อู๋ไพจิตร       คร/ูคศ.๓           รองประธำนกรรมกำร 
            ๑๑.๒.๓ นำงสำวประเทือง  จันทร์สว่ำง         คร/ูคศ.๓  กรรมกำร    



๑๐ 
 
                     ๑๑.๒.๔ นำงวิไลลักษณ์  เหล่ำธรรมยิ่งยง       คร/ูคศ.๓              กรรมกำร   
            ๑๑.๒.๕ นำงพิณภรณ์   วิทย์ศลำพงษ์           คร/ูคศ.๓           กรรมกำร 
            ๑๑.๒.๖ นำงสมบัติ  สยำมประโคน              คร/ูคศ.๓  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
            ๑๑.๒.๗ นำงสำวเกตุมณ ี ประถมชัย           ครู/คศ.๑                 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

           มีหน้าที่ 
   ๑.  จัดท ำบัญชีกำรเงิน 
           ๒.  จัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน 
   ๓.  จัดท ำและจัดหำแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน  และรำยงำน 

๔.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ในงำนที่เก่ียวข้อง        

        ๑๑.๓ กรรมการเก็บรักษาเงิน 
               ๑๑.๓.๑  นำงอรพิน  ขุนเพ็ง           รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน     ประธำนกรรมกำร 
   ๑๑.๓.๒  นำงวำรุณี  หัสนิสสัย            คร/ูคศ.๓     รองประธำนกรรมกำร 
            ๑๑.๓.๓  นำงวรรณำ  อู๋ไพจิตร               คร/ูคศ.๓     กรรมกำรและเลขำนุกำร  

            มีหน้าที่ 
   ๑.  ตรวจสอบกำรลงบัญชีในสมุดเงินสด รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 
           ๒.  เก็บรักษำเงิน และเอกสำรแทนตัวเงิน 
   ๓.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ในงำนที่เก่ียวข้อง 

            ๑๑.๔ งานการเบิก-จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน 

   ๑๑.๔.๑. นำงวิไลลักษณ์   เหล่ำธรรมยิ่งยง ครู/คศ.๓  ประธำนกรรมกำร 
           ๑๑.๔.๒. นำงสมบัติ     สยำมประโคน ครู/คศ.๓   รองประธำน 
      ๑๑.๔.๓.  นำยธนำกร    วิทย์ศลำพงษ์ ครู/คศ.๓  กรรมกำร 
   ๑๑.๔.๔.  นำงพิณภรณ์   วิทย์ศลำพงษ์     ครู/คศ.๓  กรรมกำร 
    ๑๑.๔.๕.  ครูที่ปรึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น    กรรมกำร 

     ๑๑.๔.๖.  นำงวรรณำ     อู๋ไพจิตร  ครู/คศ.๓  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     ๑๑.๔.๗.  นำงสำวเกตุมณี    ประถมชัย    ครู/คศ.๑  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  มีหน้าที่ 
๑. ท ำกำรเบิก-จ่ำยเงินให้กับผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนตำมท่ีได้รับจัดสรร และท ำกำรส่งเงินคืน 
๒. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบุรีรัมย์ ในกรณีท่ีนักเรียนไม่มีตัวตนหรือไม่สำมำรถ 

มำรับเงินได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  
  ๓. เก็บหลักฐำนกำรเบิก-จ่ำยเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนและยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขโดยมีลำยมือ
ชื่อรับเงินทั้งนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนให้เป็นระบบระเบียบ 



๑๑ 
 
  ๔.เก็บหลักฐำนใบส ำคัญรับเงินของนักเรียนยำกจนและนักเรียนยำกจนพิเศษ(แบบนร.๐๖)         
ของนักเรียนทุกคนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
  ๕.เป็นสักขีพยำนในกำรเบิก-จ่ำยเงินเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนและยำกจนพิเศษ โดยกำรร่วม
ถ่ำยภำพกำรรับเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนพิเศษร่วมกับผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน 

   ๑๒. งานกองทุนสวัสดิการ 

                ๑๒.๑  นำงวำรุณี  หัสนสิสัย                       คร/ูคศ.๓    ประธำนกรรมกำร 
                ๑๒.๒  นำงวรรณำ  อู๋ไพจิตร                คร/ูคศ.๓    รองประธำนกรรมกำร 
           ๑๒.๓  นำงสมบัติ  สยำมประโคน           คร/ูคศ.๓    กรรมกำร 
        ๑๒.๔  นำงสำวประเทือง  จันทร์สว่ำง           คร/ูคศ.๓                กรรมกำร  
          ๑๒.๕  นำงกรรณิกำร์  สงครำมศักดิ์            ครู/คศ.๓             กรรมกำร 
        ๑๒.๖  นำงวิไลลักษณ์  เหล่ำธรรมยิ่งยง        ครู/คศ.๓            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
   มีหน้าที่ 
   ๑. วำงแผนกำรปฏิบัติงำนให้กำรสนับสนุนและบริกำรช่วยเหลือบุคลำกรในโรงเรียน 
ให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
                  ๒.  ให้ขวัญและก ำลังใจแก่บุคลำกรในโรงเรียนและรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำรับทรำบ 
                  ๓.  จัดท ำบัญชีรับ-จ่ำยเงินสวัสดิกำร 
                  ๔.  ติดตำมกำรช ำระเงินและเก็บหลักฐำนกำรให้บริกำรเงินสวัสดิกำร 
         ๕.  ประชำสัมพันธ์งำนกองทุนเงินสวัสดิกำรและแจ้งข่ำวสำรกำรให้บริกำรแก่สมำชิกใหม่ 
          ๖.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย        

 ๑๓. งานควบคุมภายใน 

                 ๑๓.๑  นำงวำรุณี  หัสนิสสัย              คร/ูคศ.๓            ประธำนกรรมกำร 
       ๑๓.๒  นำงวิไลลักษณ์  เหล่ำธรรมยิ่งยง          คร/ูคศ.๓            รองประธำนกรรมกำร 
        ๑๓.๓  หัวหน้ำส ำนักงำน,เจ้ำหน้ำที่พัสดุทุกฝ่ำย และทุกกลุ่มสำระ        กรรมกำร 
        ๑๓.๔  นำยชัยเวียง  โคตรดก   คร/ูคศ.๓            กรรมกำร 
        ๑๓.๕  นำยธนำกร  วิทย์ศลำพงษ์                 คร/ูคศ.๓            กรรมกำรและเลขำนุกำร   
        ๑๓.๖  นำยวิชรุทย์  อนศุิร ิ              คร/ูคศ.๒            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

  มีหน้าที่ 

            ๑.  วำงแผนกำรปฏิบัติงำน พัฒนำงำน ควบคุมติดตำมงำน /โครงกำร ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องครบถ้วน 
ตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน ตำมปฏิทินปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
                    ๒.  กำรวำงระบบควบคุมกลุ่มสำระฯ ฝ่ำยทุกฝ่ำยให้มีมำตรฐำนและปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และรำยงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบุรีรัมย์ 



๑๒ 
 

          ๓.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย         

  ๑๔. งานโรงเรียนธนาคารนางรองพิทยาคม 
      ๑๔.๑ นำงวรรณำ  อู๋ไพจิตร             คร/ูคศ.๓    ประธำนกรรมกำร 
     ๑๔.๒ นำงวิไลลักษณ์  เหล่ำธรรมยิ่งยง         คร/ูคศ.๓    รองประธำนกรรมกำร 
     ๑๔.๓ นำงสำวก ำไลทอง  รำชแก้ว       คร/ูคศ.๓    รองประธำนกรรมกำร 
     ๑๓.๔ นำงจรูญลักษณ์   วิเศษสกุลวงศ์         คร/ูคศ.๓    กรรมกำร 
     ๑๔.๕ นำงรุ่งรัตน์   จ ำปำโพธิ์        คร/ูคศ.๓      กรรมกำร 
      ๑๔.๖ นำยสันติ   อำภรณ์พงษ์        คร/ูคศ.๓    กรรมกำร 
     ๑๔.๗ นำงรุ่งฤดี    อุทุม                    คร/ูคศ.๓    กรรมกำร 
        ๑๔.๘ นำงสำวฐิติยำ  ค้ ำช ู         คร/ูคศ.๑  กรรมกำร 
        ๑๔.๙ นำงนวลฉวี   วีรำพันธ์                   คร/ูคศ.๒  กรรมกำร  
         ๑๔.๑๐ นำงสำวปรำจิม  ศรีชุมแสง             เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  กรรมกำร  
        ๑๔.๑๑ นำงเพ็ญพรรณ   เผียดนอก              ครู/คศ.๓                    กรรมกำรและเลขำนุกำร  
       ๑๔.๑๒ นำงสำวเกตุมณี  ประถมชัย      ครู/คศ.๑                    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

  มีหน้าที่  

    ๑. วำงแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนธนำคำรและแนวปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
    ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมรู้และประสบกำรณ์วิชำชีพด้ำนกำรเงินกับธนำคำร  ให้สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมำยกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
    ๓. ก ำกับดูแลและเตรียมควำมพร้อมของพนักงำนโรงเรียนธนำคำรอุปกรณ์ในกำรด ำเนินกิจกรรม
ประจ ำวัน  และเอกสำรกำรรับฝำก-ถอน  ก่อนให้บริกำรลูกค้ำ 
    ๔. ก ำกับดูแลกำรบันทึกกำรฝำก – ถอน ในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับใบฝำก-ถอนเงิน   
โดยตรวจสอบชื่อ สกุล เลขบัญชี  จ ำนวนเงิน  กำรลงลำยมือชื่อ 
    ๕. ก ำกับดูแลงำนสิ้นวัน  ตรวจสอบควำมถูกต้องของเงินสดคงเหลือสิ้นวัน  พร้อมน ำฝำกเข้ำบัญชี
โรงเรียนธนำคำรนำงรองพิทยำคมซึ่งฝำกไว้กับ ธ.ก.ส. จัดพิมพ์แบบทดรอง  พิมพ์งบดุล  และรำยละเอียด 
กำรฝำก-ถอนเงินสดและส ำรองข้อมูลประจ ำวัน 
    ๖. ก ำกับดูแลกำรจัดเก็บเอกสำรกำรฝำก-ถอนเงิน  และเอกสำรกำรเปิดบัญชี 
    ๗. ส่งเสริมรณรงค์ให้นักเรียนได้ประหยัด  และมีกำรออมไว้กับโรงเรียนธนำคำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 
    ๘. วำงระบบกำรควบคุมภำยในด้ำนกำรเงิน  กำรบัญชี  ระบบกำรฝำก-ถอนที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
สำมำรถตรวจสอบได้ 
    ๙. ประสำนงำนกับธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์ในด้ำนควำมรู้  ระบบโปรแกรม  กระบวนกำร
แก้ไขปัญหำที่อำจเกิดข้ึนกับทุกด้ำน  และอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    ๑๐. ตรวจสอบกำรจัดท ำบัญชี  กำรรับจ่ำยเงินให้ถูกต้อง ตลอดจนจัดหำวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ 



๑๓ 
 
    ๑๑. ประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำรและรำยงำนผลโครงกำร 
    ๑๒. งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

  ๑๕. งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 

                 ๑๕.๑  นำยสุมิตร  อันทำมำ       คร/ูคศ.๓              ประธำนกรรมกำร                                                                                                                                                                                                                               
       ๑๕.๒  นำงวำรุณี  หัสนสิสัย                      คร/ูคศ.๓                        รองประธำนกรรมกำร 
        ๑๔.๓  หัวหน้ำส ำนักงำนทุกฝ่ำย และทุกกลุ่มสำระ   กรรมกำร 
        ๑๕.๔  นำยชัยเวียง  โคตรดก      คร/ูคศ.๓              กรรมกำร 
                 ๑๕.๕  นำงพิณภรณ์  วิทย์ศลำพงษ์      คร/ูคศ.๓                          กรรมกำร 
        ๑๕.๖  นำยกษิดิศ   ศิริเมฆำ       คร/ูคศ.๓            กรรมกำรและเลขำนุกำร   
        ๑๕.๗  นำยธนำกร  วิทย์ศลำพงษ์          คร/ูคศ.๓            ก 

รรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  มีหน้าที่ 

            ๑.  วำงแผนกำรปฏิบัติงำน พัฒนำงำน ควบคุมติดตำมงำน /โครงกำร ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องครบถ้วน 
ตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน ตำมปฏิทินปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
                    ๒.  กำรวำงระบบควบคุมกลุ่มสำระฯ ฝ่ำยทุกฝ่ำยให้มีมำตรฐำนและปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และรำยงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบุรีรัมย์ 
              ๓.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย      

 

 

 

  ๑๖. งานกองทุนสาธารณกุศล  

                 ๑๖.๑  นำงกรรณิกำร์  สงครำมศักดิ์       คร/ูคศ.๓   ประธำนกรรมกำร                                                                                                                                                                                                                               

       ๑๖.๒  นำงสมบัติ  สยำมประโคน          คร/ูคศ.๓    รองประธานกรรมการ 
        ๑๖.๓  นำงณัฏฐพิชำ โคตรดก              คร/ูคศ.๓       กรรมกำร 
        ๑๕.๔  นำยชัยเวียง   โคตรดก      คร/ูคศ.๓              กรรมกำร 
        ๑๖.๕  นำงวำรุณี  หัสนิสสัย                     คร/ูคศ.๓            กรรมกำร  
        ๑๖.๖  นำงวิไลลักษณ์  เหล่ำธรรมยิ่งยง   คร/ูคศ.๓                        กรรมกำรและเลขำนุกำร     

  มีหน้าที่ 

            ๑.  วำงแผนกำรปฏิบัติงำน พัฒนำงำน ควบคุมติดตำมงำน /โครงกำรที่เก่ียวกับงำนบุญกุศล ให้เป็นไป
อย่ำงถูกต้อง และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  



๑๔ 
 
              ๒.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย      

 ๑๗. งานสาธารณูปโภค  

                 ๑๗.๑  นำงวำรุณี  หัสนิสสัย                       คร/ูคศ.๓     ประธำนกรรมกำร                                                                                                                                                                                                                               
       ๑๗.๒  นำยสุมิตร  อันทำมำ        คร/ูคศ.๓                     รองประธำนกรรมกำร 
        ๑๗.๓  นำงณัฏฐพิชำ โคตรดก               คร/ูคศ.๓     กรรมกำร 
         ๑๗.๔ นำยวิชรุทย์  อนุศิริ        คร/ูคศ.๒            กรรมกำรและเลขำนุกำร   
        ๑๗.๕  นำงสำวเกตุมณี  ประถมชัย       คร/ูคศ.๑                      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   
 

 มีหน้าที่ 
            ๑.  วำงแผนกำรปฏิบัติงำน พัฒนำงำน ควบคุมติดตำมงำน /โครงกำร ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องครบถ้วน 
ตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน ตำมปฏิทินปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
                    ๒.  กำรวำงระบบควบคุมให้มีมำตรฐำนและปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและรำยงำนส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบุรีรัมย์ 
              ๓.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย     
 
           ๑๘. งานบ้านพักนกัเรียน  
                 ๑๘.๑  นำยวิชรุทย์   อนุศิริ                       คร/ูคศ.๒    ประธำนกรรมกำร                                                                                                                                                                                                                               
                 ๑๘.๒  นำยทวี  กมลชิต           คร/ูคศ.๓            รองประธำนกรรมกำร 
         ๑๘.๓ นำงสำวฐิติยำ ค้ ำชู            คร/ูคศ.๒            กรรมกำร   
         ๑๘.๔ นำยสุทธิพงษ์  ศรีสุวรรณ      คร/ูคศ.๒    กรรมกำร   
                 ๑๘.๕  นำงสำวสมถวิล  บุญทวี      คร/ูคศ.๒     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
        ๑๘.๖ นำงสำวเกตุมณี  ประถมชัย          คร/ูคศ.๒     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   
 

  มีหน้าที่ 
           ๑. ดูแลก ำกับ กำรเข้ำอยู่บ้ำนพักนักเรียน  ในโรงเรียน  ให้ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
                   ๒. อ ำนวยควำมสะดวก และดูแล นักเรียน ที่มำพัก ให้เกิดควำมเรียบร้อย 
             ๓ .ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย     
 
 
 ๑๙. งานตรวจสอบบัญชี  
                 ๑๙.๑  นำยอำยุปข่ำน  สยำมประโคน       รองผูอ้  านวยการ   ประธำนกรรมกำร                                                                                                                                                                                                                               
       ๑๙.๒  นำงรุ่งฤดี     อุทุม                คร/ูคศ.๓               รองประธำนกรรมกำร 
                      ๑๙.๓  นำยจีระศักดิ์   โพธิ์พุ่ม              คร/ูคศ.๓              กรรมกำร   
                 ๑๙.๔  นำงจรูญลักษณ์  วิเศษสกุลวงศ์      คร/ูคศ.๓            กรรมกำรและเลขำนุกำร     
 



๑๕ 
 
  มีหน้าที่ 
            ๑.  วำงแผนกำรปฏิบัติงำน พัฒนำงำน ควบคุมติดตำมงำนตรวจสอบ /โครงกำร ให้เป็นไปอย่ำง
ถูกต้องครบถ้วน ตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน ตำมปฏิทินปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
              ๒.  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย  

  ๒๐. งาน สมาคม ผู้ปกครอง นักเรียน และครูโรงเรียนนางรองพิทยาคม 

  ๒๐.๑  นำงอรพิน  ขุนเพ็ง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
       ๒๐.๒  นำงวำรุณี  หัสนิสสัย         คร/ูคศ.๓           รองประธำนกรรมกำร 
       ๒๐.๓  นำงสำวประเทือง  จันทร์สว่ำง         คร/ูคศ.๓                    กรรมกำร 
       ๒๐.๔  นำงสมบัติ  สยำมประโคน        คร/ูคศ.๓           กรรมกำร  
       ๒๐.๕  นำงวรรณำ  อู๋ไพจิตร               คร/ูคศ.๓                  กรรมกำร 
        ๒๐.๖  นำยธนำกร   วทิย์ศลำพงษ์        คร/ูคศ.๓                    กรรมกำร 
        ๒๐.๗  นำยคณยศ  ทองดี         ครูอัตรำจ้ำง            กรรมกำร 
               ๒๐.๘  นำยสุมิตร  อันทำมำ                คร/ูคศ.๓                  กรรมกำร 
        ๒๐.๙  นำยชัยเวียง โคตรดก                   ครู/คศ.๓           กรรมกำร 
               ๒๐.๑๐ นำงณัฏฐพิชำ โคตรดก                 คร/ูคศ.๓                    กรรมกำร 
      ๒๐.๑๑ นำงสำวฐิติยำ  ค้ ำชู               ครู/คศ.๒           กรรมกำร  
               ๒๐.๑๒  นำงสำวฐิติมำ  ยั่งยืน                 คร/คศ.๓           กรรมกำร 
      ๒๐.๑๓  นำยภำนวุัฒน์  ป้องเคน          ครู/คศ.๓                   กรรมกำร 
      ๒๐.๑๔  นำงกรรณิกำร์  สงครำมศักดิ ์           ครู/คศ.๓           กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 มีหน้าที่ 
           ๑. วำงแผนประสำนงำน ควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงผู้ปกครอง นักเรียน และครูในกำรด ำเนินกิจกรรม 
รวมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
    ๒. เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงผู้ปกครองนักเรียนและครู โรงเรียนนำงรองพิทยำคม ในกำร
สร้ำงสรรค์ และส่งเสริม  กำรศึกษำ คุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียน 
    ๓. ก ำกับดูแลและเตรียมควำมพร้อมของพนักงำนโรงเรียนธนำคำรอุปกรณ์ในกำรด ำเนินกิจกรรม
ประจ ำวัน  และเอกสำรกำรรับฝำก-ถอน  ก่อนให้บริกำรลูกค้ำ 
    ๔. เผยแพร่ ศิลปะ วัฒธรรม น ำเชื่อเสียง มำสู่โรเรียนนำงรองพิทยำคม 
    ๕. ส่งเสริมกิจกำรอันเป็นสำธำรณกุศลของโรงเรียนนำงรองพิทยำคม 
    ๖. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
 



๑๖ 
 
 

ขอให้ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมรู้ควำมสำมำรถเพ่ือให้เกิดผลดีกับทำงโรงเรียน                 
และรำชกำรต่อไป 

       ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑๔  เดือน มีนำคม    พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    สั่ง ณ วันที่  ๑๔  เดือน มีนำคม    พ.ศ. ๒๕๖๕    
 
 
 
                                                            ( นำงสำรภ ี เลไธสง   ) 
                                                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำงรองพิทยำคม   
 
 



 
รายงานผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม โรงเรียนสุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                      
1. ช่ือหน่วยงาน  

 โรงเรียนนางรองพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  
  เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                    
 

3. สถานะโครงการ   
  อยู่ระหว่างด าเนินการ     ด าเนินการแล้วเสร็จ 
4. หลักการและเหตุผล  
 โรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นเขตสุจริตต้นแบบตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เรื่อง โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ระดับสถานศึกษา 
และด าเนินนโยบายเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเสมอมา จากผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงเรียน
นางรองพิทยาคม ต้องพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
เพื่อให้บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ตระหนักรู้ในการใช้งบประมาณและทรัพย์สินของทาง
ราชการ พัฒนาระบบการส่ือสารและระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมด าเนินการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ พัฒนาประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ซึ่งต้องให้ความส าคัญกับการ
บริหารงานหรือบริหารองค์กร บุคลากรในหน่วยงานจึงเป็นทรัพยากรส าคัญท่ีช่วยขับเคล่ือนกระบวนการท างาน
ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ การจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นส่ิงจ าเป็นและมีความส าคัญต่อการ
บริหารองค์กร นอกจากองค์กรต้องจัดให้มีสวัสดิการ มีการวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแล้ว 
การสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรก็มีความส าคัญต่อความส าเร็จในการบริหารงานหรือบริหารบุคลากรซึ่งจะ
ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร เมื่อบุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันจึงก่อให้เกิดการสร้างทีมงานหรือทีมเวิร์ค 
(TEAM WORK) ท่ีเข้มแข็ง การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง เป็นกระบวนการ
สร้างสรรค์การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย  
  โรงเรียนนางรองพิทยาคม ได้ด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ซึ่งการ
ด าเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนด าเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส มีกลไก
และกระบวนการป้องกันการทุจริตท่ีเข้มแข็ง มีระบบการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ท างานตามหลักการประเมิน คุณธรรมและความโปร่ ง ใสในการด า เนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ 
(Integrity&Transparency Assessment  : ITA) บรรลุวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท้ังการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการเปิดเผยข้อมูล



สาธารณะ (OIT) ตลอดท้ังการจัดกิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต เพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตให้กับนักเรียน  
5. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
 1. เพื่อยกระดับคุณภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  2. เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ครูนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนนางรองพิทยาคม เห็น
ความส าคัญในการป้องกันการทุจริต  
             3. เพื่อสร้างจิตส านึกให้ครูนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนนางรองพิทยาคม ในการร่วมการต่อต้าน
การทุจริตในสถานศึกษา 
 
6. เป้าหมาย /ตัวชี้วัด 
  6.1 เชิงผลผลิต (OUTPUT)           
   ครูและบุคลากร จ านวน 83  คน 
                นักเรียน จ านวน 1,273 คน 
 6.2 เชิงคุณภาพ (OUTCOME)    
     1.โรงเรียน มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สูงขึ้น 
                 2. ครู นักเรียนและบุคลากร ตระหนักและให้ความส าคัญในการป้องกันการทุจริต 
                 3.  ครู นักเรียนและบุคลากร มีความรู้และความเข้าใจตลอดท้ังมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต
ในสถานศึกษา 
                                 
7. ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม : 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน โรงเรียน ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปี
งบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานป้องกนัและต่อต้านการทุจริตให้สูงขึ้น ซึ่งกิจกรรมท่ี
ด าเนินการนั้นเป็นกิจกรรมท่ีวิเคราะห์จากสภาพปัญหาและจุดท่ีควรพัฒนาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ง
ประกอบด้วย 

1. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ  
2. กิจกรรมสรางส านึกพลเมือง (Project citizen)  
3. กิจกรรมการอบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อยเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  
4. กิจกรรมค่ายเยาวชนเสริมสร้างพลังบวก 
5. กิจกรรม ร.ด. พันธุ์แกร่ง 
6. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมด าเนินการป้องกนั และต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
7. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูล ITA ออนไลน ์
 



8. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 1. ขั้นวางแผน PLAN 

     - ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อด าเนินงาน 

    - แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 

 2. ขั้นลงมือปฏิบัติ DO 

   - ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนท่ีก าหนดไว้ 

 3. ขั้นตรวจสอบ CHECK  

            - ผู้รับผิดชอบกิจกรรมประเมินตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมเป็นระยะ 

 4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนา 

      - รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมต่อผู้อ านวยการเพื่อแสวงหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา 

 

9. ผลการด าเนินงาน  

 จากการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลปรากฏ ดังนี้  

กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
ประเมิน 

1. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตส านึก และมี
จิตสาธารณะ มีความรักสามัคคีใน
หมู่คณะ รู้จักบทบาทและหน้าท่ี
ของตนเองในวิถีชีวิต รัก
ประชาธิปไตย มีคุณธรรม 
จริยธรรมอันดี มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีความเสียสละ เป็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

 

 

- แบบสังเกต 

- แบบสอบถามความคิดเห็น 

2. กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project 
citizen) 
3. กิจกรรมการอบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  
4. กิจกรรมค่ายเยาวชนเสริมสร้างพลังบวก 
5. กิจกรรม ร.ด. พันธุ์แกร่ง 
6. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมด าเนินการ
ป้องกัน และต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ 
7. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูล ITA 
ออนไลน ์

 



10. การใช้จ่ายงบประมาณ  งบประมาณท่ีได้รับจ านวนท้ังส้ิน 10,000  บาท      
  
11. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม โรงเรียนสุจริต 

ที่ กิจกรรม ความส าเร็จ
ของผลผลิต 

ความส าเร็จ
ของผลลัพธ์ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

1 กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงาน
หน่วยงานภาครัฐ 

85 85 คณะกรรมการ 
โรงเรียนสุจริต 

2 กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project citizen) 85 85 คณะกรรมการ 
โรงเรียนสุจริต 

3 กิจกรรมการอบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อยเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาล 

85 85 คณะกรรมการ 
โรงเรียนสุจริต 

4 กิจกรรมค่ายเยาวชนเสริมสร้างพลังบวก 85 85 คณะกรรมการ 
โรงเรียนสุจริต 

5 กิจกรรม ร.ด. พันธ์ุแกร่ง 90 90 คณะกรรมการ 
โรงเรียนสุจริต 

6 กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมด าเนินการป้องกัน และต่อต้าน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ 

90 90 คณะกรรมการ 
โรงเรียนสุจริต 

7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเปิดเผย
ข้อมูล 
ITA ออนไลน์ 

100 100 คณะกรรมการ 
โรงเรียนสุจริต 

 
จากตารางพบว่า โรงเรียนนางรองพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ได้ใช้

แผนปฏิบัติ การประจ าปีงบประมาณ 2564 ในการด าเนินงานเพื่อให้การท างานเกิดความโปร่งใส ลดความเส่ียง
ต่อการเกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน จัดกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริต กิจกรรม การปลูกฝังคุณลักษณะ 5 
ประการของโรงเรียนสุจริต สร้างเครือข่ายโรงเรียนสุจริต รวมทั้งการสร้าง ภูมิคุ้มกันใหั แก่บุคลากรโดยวิธีสร้าง
ความเขา้ใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการสร้างจิตสานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความ
ซื่อสัตย์สุจริต ผลการด าเนินงานตามแผน ปฏิบัติการของโรงเรียนนางรองพิทยาคมประจ าปีงบประมาณ 2564 
เป็นไปตามความส าเร็จของผลผลิตและความส าเร็จของผลลัพธ์ตามเป้าหมายท่ีโรงเรียนนางรองพิทยาคมก าหนด  

 
12. ปัญหา /อุปสรรค 

1. มีบุคลากรบางส่วนยังไม่สามารถเช่ือมโยงความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต และ
น าหลักสูตรการต้านทุจริตมาบูรณาการในรายวิชาอื่น ๆ เพื่อใช้ในการบรูณาการและการน าแนวทางการปฏิบัติสู่
ห้องเรียน เพื่อปลูกฝังค่านิยมแก่นักเรียน 

2. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ท าใหก้ารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการให้ความรู้  
จึงประสบปัญหา นักเรียนบางส่วนไม่สามารถเข้าเรียนในห้องเรียนปกติได้ จึงท าให้มีการจัดกิจกรรมท่ีไม่ต่อเนื่อง 
 
13. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข  



1. ควรมีการจัดประชุม อบรม สร้างจิตส านึกให้แก่ คณะครูบุคลากรและนักเรียน  
2. ควรมีการจัดหลักสูตรต้านทุจริตบูรณาการในกลุ่มสาระอื่น ๆ 

 
14. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย   
   ข้าราชการครูและบุคลากร มีความรู้และเข้าใจแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 
            ครูและบุคลากร จ านวน 83 คน นักเรียน จ านวน 1,273 คน 
ผู้รายงาน  
  ช่ือ - นามสกุล : นายสุมิตร  อันทมา      ต าแหน่ง : ครู 
  โทรศัพท์ : 085-6828534           E-mail : Sumitr@nrpsc.ac.th 

 
 
       (ลงช่ือ)  
        (นายสุมิตร  อันทามา) 
          ต าแหน่ง ครู 
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
(ลงช่ือ)  

        (นางอรพิน  ขุนเพ็ง) 
       รองผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
(ลงช่ือ)  

        (นางสารภี  เลไธสง) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพกิจกรรม 
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