
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดนิ จังหวัดสกลนคร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา สกลนคร 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ประจำปงีบประมาณ 2565 



 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสโรงเรียนหนองหลวงศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
.............................................. 

 
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

หน่วยงาน โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
1. เหตุผลความจำเป็น 

ด้วย รัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ใน
การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และด้านท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ในการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2570) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาตินโยบายเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของหน่วยงานในสังกัด
เพื่อนำไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมค่านิยมท่ียึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านการจัดการศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทย
ในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มข้ัน สามารถท าหน้าท่ีเป็นพลเมืองท่ีดีมีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมายโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ตระหนักในความสำคัญของ
การเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้
ทุกภาคส่วนต่ืนตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรของโรงเรียนหนองหลวงศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ท้ังในระดับ
สถานศึกษา และชุมชน 



2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับย้ังการทุจริตเชิงรุกโรงเรียนหนองหลวงศึกษาให้เข้มแข็งและ 

มีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย 

โรงเรียนหนองหลวงศึกษาท่ีรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 

4.1 บุคลากรทุกคนในโรงเรียนหนองหลวงศึกษา จำนวน 44 คน 
 

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยการปอ้งกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปี 2565 
1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ 

พฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
1. ร้อยละของนักเรียนในสังกัด

สำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีพฤติกรรมที่ 
ยึดม่ันความซ่ือสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

ITA 

ร้อยละ 65 
(85 คะแนนขึ้นไป) 

 
6. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 

โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย งปม ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

ความ
สอดคล้อง 

ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมยกระดับการ
รับรู้ และวิเคราะห์ผล
คะแนนประเมิน ITA 
-ถอดบทเรียนผลการ
ประเมินITA Online 
ของปี พ.ศ. 2564 

ร้อยละจำนวนบุคลากร
ได้รับการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในด้านการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส(ITA) ให้มี
ความเข้มแข็งและมี 
ประสิทธิภาพ 

บุคลากรทุกคนของ 
โรงเรียนหนองหลวง
ศึกษา 
(44 คน) 

2,000 มี.ค. – 
เม.ย.65 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดท่ี 1-
10 

กลุ่มบริหารงาน
ท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย งปม ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

ความ
สอดคล้อง 

ผู้รับผิดชอบ 

2.กิจกรรมพัฒนาผล
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ
โรงเรียนหนองหลวง
ศึกษา (ITA Online) 
ของปีพ.ศ. 2565 

ร้อยละค่าคะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินITA Online ของ 
โรงเรียน ปีพ.ศ. 2565 

ค่าคะแนนเฉลี่ยการ
ประเมิน ITA 
Online ของ โรงเรียน
ปีพ.ศ. 2565 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95 

2,000 พ.ค. – ก.ย. 
65 

ตัวชี้วัดท่ี 1-
10 

กลุ่มบริหารงาน
ท่ัวไป 
 

3.กิจกรรมเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลใน
โรงเรียนหนองหลวง
ศึกษา 

ร้อยละของบุคลากร
โรงเรียนเกิดความตระหนัก
รู้ในการป้องกันการทุจริต 
มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มี 
จิตสำนึกสาธารณะ และ
สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

1. บุคลากรทุกคนของ 
โรงเรียน 
2. ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู
โรงเรียนในสังกัด ร้อย
ละ 80 

2,000 พ.ค. – ก.ย. 
65 

ตัวชี้วัดท่ี 1-
10 

กลุ่มบริหารงาน
ท่ัวไป 
 

4.พัฒนาระบบบริหาร
เพื่อต่อต้านการทุจริต
และส่งเสริมคุ้มครอง
จริยธรรม 

1) จำนวนข้อเสนอแนะ/
มาตรการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและ 
ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 
2) ผลการประเมิน ITA 
Onlineของโรงเรียน 
3) รอ้ยละของผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการและ
ผลการดำเนินงานของ
โรงเรียน 

1. มาตรการป้องกัน
ปราบปรามการ 
ทุจริตและส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรม 
2. ผลการประเมิน 
ITA Online ปี 
2565 ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 95 
3. ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการอยู่ใน 
ระดับดีมาก 

2,000 พ.ค. – ก.ย. 
65 

ตัวชี้วัดท่ี 1-
10 

กลุ่มบริหารงาน
ท่ัวไป 
 

 

7. ระยะเวลาดำเนินการ ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 
8. สถานที่/พื้นที่ดำเนนิการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

1. บุคลากรของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. โรงเรียนหนองหลวงศึกษามีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์
การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโนม้ที่ดีขึ้น 



10. การติดตามประเมินผล 
1. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนหนองหลวงศึกษาสุจริต 
2. การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ 
3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรีบนหนองหลวงศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

คำส่ังโรงเรียนหนองหลวงศึกษา 

ท่ี ๑๒๐/ ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในรูปแบบออนไลน์ 

( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ 

 

            ด้วยโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

รูปแบบออนไลน์( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ 

โดยได้จัดการประเมินในสามรูปแบบ คือ ๑.การประเมินจากบุคลากรภายใน ( Internal Integrity & Assessment : IIT 

) ๒.การประเมินจากบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโรงเรียน ( External Integrity & Transparency 

Assessment : EIT ) และ ๓.การประเมินแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity & Transparency 

Assessment : OIT ) ซึ่งในรูปแบบท่ี ๑ และ ๒ ได้ทำการประเมินเรียบร้อยแล้ว เหลือการประเมินในรูปแบบท่ี ๓ โดยมี

ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี ๑-๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อให้การประเมินดังกล่าว บรรลุผลสำเร็จ  

  จึงอาศัยตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับท่ี ๒) และ(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ และมาตรท่ี ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๓   จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ดังมีรายช่ือ

ต่อไปนี้ 

๑.  คณะกรรมการอำนวยการ   

          ๑.๑ ดร.ภิญโญ  ทองเหลา  ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

          ๑.๒ นายนพดล  ครสาย              รองผู้อำนวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 



          ๑.๓ นายสมาน  รัตนวงศ์  รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

          ๑.๔ นายสุรศักด์ิ  บัวโฮง   ครู ค.ศ.๓    กรรมการ 

          ๑.๕ นายนฤทธิ์  ทิพย์เสนา  ครู ค.ศ.๓    กรรมการ 

          ๑.๖ นางรจนา  กรแก้ว   ครู ค.ศ.๓    กรรมการ 

          ๑.๗ นางสาวมัสญา การะจักษ์ ครู ค.ศ.๓    กรรมการ 

 ๑.๘ นายนรินทร์  หลักทอง ครู ค.ศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 

 ๑.๙ นายเอกลักษ  สมสิงห์ ครู ค.ศ.๑    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหน้าท่ี   สนับสนุน ส่งเสริม  แนะนำ ให้คำปรึกษา ส่ังการ และกำกับติดตาม  ควบคุมดูแล การประเมินให้

แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕  รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่คณะทำงาน    

 

   ๒.  คณะกรรมการดำเนินงาน(กลุ่มบริหารท่ัวไป)การประเมินตามตัวชี้วัดท่ี ๙ ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๑ ข้อท่ี o๑,o๒,o๓,o

๔,o๕,o๗,o๘,o๙  ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๒ ข้อท่ี   o๑๓,o๑๔,o๑๕,o๑๖,o๑๗, ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๕ ข้อท่ี o๒๙,o๓๐,o๓๑,o

๓๒,o๓๓,o๓๔,o๓๕, ตัวชี้วัดท่ี ๑๐ ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑๐.๑ ข้อท่ี o๓๖,o๓๗,o๓๙,o๔๐,o๔๑,  ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑๐.๒ ข้อท่ี 

o๔๒,o๔๓ 

          ๒.๑ นายนพดล  ครสาย  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๒.๒ นายสุรศักดิ์  บัวโฮง            ครู ค.ศ.๓   รองประธานกรรมการ 

 ๒.๓ นางสาวรัศวี  เพ็งคำปั้ง  ครู ค.ศ.๓   กรรมการ 

 ๒.๔ นางสาวณฐพรรณ มุลน้อยสุ  ครูอัตราจ้าง     กรรมการ 

 ๒.๕ นายรังสรรค์  วงศ์ษา   เจ้าหน้าท่ีธุรการ   กรรมการ 

๒.๖ นายนรินทร์  หลักทอง  ครู ค.ศ.๑   กรรมกการและเลขานุการ 

หน้าท่ี   จัดทำเอกสาร การประเมินตามตัวชี้วัดเป็นไฟล์เอกสารชนิด PDF ตามท่ีได้รับมอบหมาย แล้วส่งมอบ

ให้คณะกรรมการอำนวยการตรวจสอบเพื่อทำการประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕   



    

   ๓.  คณะกรรมการดำเนินงาน(กลุ่มบริหารงานบุคคล) การประเมินตามตัวชี้วัดท่ี ๙ ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๑ ข้อท่ี o๖, 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๒ ข้อท่ี o๑๓,o๑๔,o๑๕,o๑๖, ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๔ ข้อท่ี o๒๕,o๒๖,o๒๗,o๒๘ 

          ๓.๑ นายนพดล  ครสาย  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๓.๒ นางสาวปุณยนุช มีประสงค์    ครู ค.ศ.๓   รองประธานกรรมการ 

 ๓.๓ นางสุภาภรณ์  ภูกองชนะ  ครู ค.ศ.๓   กรรมการ 

 ๓.๔ นายพงษ์นรนิ  อนุคำ   ครู ค.ศ.๒     กรรมการ 

 ๓.๕ นางสาวสุชาวดี   โพธิสาเกตุ  ครู ค.ศ.๑   กรรมกการและเลขานุการ 

หน้าท่ี   จัดทำเอกสาร การประเมินตามตัวชี้วัดเป็นไฟล์เอกสารชนิด PDF ตามท่ีได้รับมอบหมาย แล้วส่งมอบ

ให้คณะกรรมการอำนวยการตรวจสอบเพื่อทำการประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕  

  

    ๔.  คณะกรรมการดำเนินงาน(กลุ่มบริหารงานงบประมาณ) การประเมินตามตัวชี้วัดท่ี ๙ ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๒ ข้อท่ี 

 o๑๐,o๑๑,o๑๒,o๑๓,o๑๔,o๑๕,o๑๖, ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๓ ข้อท่ี o๑๘,o๑๙,o๒๐,o๒๑,o๒๒,o๒๓,o๒๔ 

          ๔.๑ นายนพดล  ครสาย  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๔.๒ นายนฤทธิ์  ทิพย์เสนา ครู ค.ศ.๓   รองประธานกรรมการ 

๔.๓ นางสาวศิริสกุล  มาตตายา    ครู ค.ศ.๓   กรรมการ 

๔.๔ นายทรงเดช ชมภู          ครู ค.ศ.๓   กรรมการ 

๔.๕ นางสาวจุฬาลักษณ์  ไชยจันทร์  ครู ค.ศ.๓   กรรมการ 

๔.๖ นางสาวจอมทอง  อบอุ่น    ครู ค.ศ.๒   กรรมการ 

 ๔.๗ นายณชพัฒน์  ดุลยลา    ครู ค.ศ.๒   กรรมการ 

 ๔.๘ นางสาวปนัดดา   แก้วสีสังข์    ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 ๔.๙ นายเอกลักษณ์  สมสิงห์    ครู ค.ศ.๑   กรรมกการและเลขานุการ 



หน้าท่ี   จัดทำเอกสาร การประเมินตามตัวชี้วัดเป็นไฟล์เอกสารชนิด PDF ตามท่ีได้รับมอบหมาย แล้วส่งมอบ

ให้คณะกรรมการอำนวยการตรวจสอบเพื่อทำการประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕   

 

       ๕.  คณะกรรมการดำเนินงาน(กลุ่มบริหารงานวิชาการ) การประเมินตามตัวชี้วัดท่ี ๙ ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙.๒ ข้อท่ี 

o๑๓,o๑๔,o๑๕,o๑๖,  

          ๕.๑ นายนพดล  ครสาย         รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๕.๒ นายสมาน  รัตนวงศ์         รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

 ๕.๓ นางสาวมัสญา  การระจักษ์        ครู ค.ศ.๓    กรรมการ 

 ๕.๔ นางสาวสุพิชญญา ดาบโสมศรี        ครู ค.ศ.๓    กรรมการ 

 ๕.๕ นางสาวกรรณิกา  เพลาวัน         ครู ค.ศ.๒     กรรมการ 

 ๕.๖ นางสาวกุสุมาลย์  สุวรรณกิจ         ครู ค.ศ.๒    กรรมกการ 

 ๕.๗ นางสาวมินตรา  ใจศิริ        ครู ค.ศ.๒    กรรมการ 

๕.๘ นางพรสว่าง  รัตนสมบัติ        ครู ค.ศ.๑    กรรมการ 

๕.๙ นางสาวอัญชลี  หมู่มาก               ครู ค.ศ.๑    กรรมการ 

๕.๑๐ นางสาวรุจิรา  พรมบุญ        ครู ค.ศ.๑    กรรมการ 

 ๕.๑๑ นายจาตุรงค์  สอดเสน              ครู ค.ศ.๑    กรรมการ 

 ๕.๑๒ นางสาวชนกชนม์  บุญประสิทธิ์   ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 

 ๕.๑๓ นายวุฒิไกร  อุดมลาภ        ครูอัตราจ้าง   กรรมกการและเลขานุการ 

หน้าท่ี   จัดทำเอกสาร การประเมินตามตัวชี้วัดเป็นไฟล์เอกสารชนิด PDF ตามท่ีได้รับมอบหมาย แล้วส่งมอบ

ให้คณะกรรมการอำนวยการตรวจสอบเพื่อทำการประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕   

 

     ๖.  คณะกรรมการดำเนินงาน(กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน) การประเมินตามตัวชี้วัดท่ี ๙ ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๒ ข้อท่ี 



o๑๓,o๑๔,o๑๕,o๑๖, การประเมินตามตัวชี้วัดท่ี ๑๐ ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑๐.๑ ข้อท่ี o๓๘ 

          ๖.๑ นายนพดล  ครสาย         รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๖.๒ นางรจนา   กรแก้ว         ครู ค.ศ.๓    รองประธานกรรมการ 

 ๖.๓ นายจตุชัย  ชนะมาร         ครู ค.ศ.๒    กรรมการ 

 ๖.๔ นายทนงศักดิ์  เอี้ยวเฮง        ครู ค.ศ.๒    กรรมการ 

 ๕.๕ นายพร้อมพงศ์  ขันธวิชัย         ครู ค.ศ.๑     กรรมการ 

 ๕.๖ นายไพรวัลย์  พาแสง                  ครู ค.ศ.๑    กรรมการ 

 ๕.๗ นายเบญจพล  หอมละออ        ครู ค.ศ.๑    กรรมการ 

๕.๘ นางสาวเบญจกัลยาณี วงษ์เวียน     ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี   จัดทำเอกสาร การประเมินตามตัวชี้วัดเป็นไฟล์เอกสารชนิด PDF ตามท่ีได้รับมอบหมาย แล้วส่งมอบ

ให้คณะกรรมการอำนวยการตรวจสอบเพื่อทำการประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕   

 

      ๗.คณะกรรมการประเมินผล 

๗.๑ ดร.ภิญโญ  ทองเหลา  ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

          ๗.๒ นายนพดล  ครสาย              รองผู้อำนวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 

          ๗.๓ นายสมาน  รัตนวงศ์  รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

          ๗.๔ นายสุรศักด์ิ  บัวโฮง   ครู ค.ศ.๓    กรรมการ 

          ๗.๕ นายนฤทธิ์  ทิพย์เสนา  ครู ค.ศ.๓    กรรมการ 

          ๗.๖ นางรจนา  กรแก้ว   ครู ค.ศ.๓    กรรมการ 

          ๗.๗ นางสาวมัสญา การะจักษ์ ครู ค.ศ.๓    กรรมการ 

 ๗.๘ นายนรินทร์  หลักทอง ครู ค.ศ.๑    กรรมการและเลขานุการ 

 ๗.๙ นายเอกลักษ  สมสิงห์ ครู ค.ศ.๑    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



หน้าท่ี   ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เพื่อปรับปรุง แก้ไข ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุผล

สำเร็จในการประเมินตามตัวชี้วัดในการประเมินดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕   

 ขอให้ผู้ได้รับแต่งต้ังตามคำส่ัง ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มกำลังความสามารถให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ต่อนักเรียน โรงเรียนและทางราชการต่อไป 

 

     ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  ๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 

 

          ส่ัง   ณ  วันท่ี  ๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

      

(ดร.ภิญโญ  ทองเหลา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา 

 


