คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ที่ 249/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
(Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
---------------------------------ด้วย สำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดนโยบาย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งกำหนดมาตรการและแนว
ทางการดำเนิ น การพั ฒ นาสำนั ก งานส่ ว นกลาง และสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาให้ เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี
ความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริม สนับสนุ น ให้สำนักงานส่วนกลางและสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment
: ITA) และกำหนดให้ มีการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
(Integrity & Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่ อให้ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนิ นงานของสถานศึ กษาออนไลน์
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็ นการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้ สาธารณชนทราบ (OIT) บนเว็ บไซต์ ของ
โรงเรี ย นคุ ณ ภาพประจำตำบล จำนวน 30 โรงเรี ยน สั งกั ดสำนั กงานพื้ น ที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา เขต 31
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้
1. ที่ปรึกษา ประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
2. นางจารุวรรณ บุญโต
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
3. นายสุเทพ ธีรัชสกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ กำกับ ติดตามการดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
2. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ บุญโต
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 รองประธาน
3. นายสุเทพ ธีรัชสกุล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 กรรมการ
4. นายบัณฑิต ชนะชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา
กรรมการ
5. นางนฤพร หล่าสกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
6. นางสุวรรณี ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
7. นางสิริลักษณ์ กระมลวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
8. นางสาวอุทัยวรรณ จรสูงเนิน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
9. นายกอปรเชษฐ จิตละม่อม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
กรรมการ
10. นางกนกนาตย์ คุณาเศรษฐ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กรรมการ
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11. นายสุรชาติ สว่างพลกรัง
12. นายธนกร วราวิทยาวุฒิ
13. นายปุณณวิช ยุระวงศ์
14. นายสุกฤษฎิ์ ดียิ่ง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ
กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มี ห น้ าที่ ให้ คำปรึ กษา เสนอแนะวิ ธี การดำเนิ นงานให้ บ รรลุ ผลตามเป้ าหมายที่ ส ำนั กงาน
คณะกรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนด กำกับ ติดตาม จัดระบบการดำเนินการ อำนวยความสะดวก สนับสนุนช่วยเหลือติดตามการดำเนินงาน
ประเมินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาให้กิจกรรมการประเมินเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
3. คณะกรรมการกำกับ ติ ดตามการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของโรงเรียนคุณ ภาพประจำตำบล
ให้ครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์การนำเข้าข้อมูลของหน่วยงาน ประกอบด้วย
1. นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต ชนะชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา
รองประธาน
3. นางสาวรุ่งทิพภา โพธิน์ อก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นายแสนยากร สายสิน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กรรมการ
5. นายจักรพงษ์ พร่องพรมราช
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กรรมการ
6. นางประพาฬรัตน์ แก้วเกิด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กรรมการ
7. นางสาวภัชชฎา โอษคลัง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
8. นางจิราภรณ์ พานสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
9. นางสาวศศิธร เจริญใจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กรรมการ
10. นางสาวกาญจนา ประวรรณรัมย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กรรมการ
11. นางกาญจนาภรณ์ จันทร์กิตติ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กรรมกา
12. นางศุภิสรา ก้องเกียรติศักดา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
13. นายอนุศร หงษ์ขุนทด
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กรรมการ
14. นายธนกร วราวิทยาวุฒิ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กรรมการ
15. นางสาววารุณี จินาพร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กรรมการ
16. นางสาววันทิตา ทะลาสี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่ กำกับ ติดตามการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) บนเว็บไซต์ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
จำนวน ๓๐ โรงเรียน ที่อยู่ในกลุ่มโรงเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ ให้ดำเนินการแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้ครบถ้วนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การนำเข้าข้อมูลของหน่วยงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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4. คณะกรรมการประเมิ น การเปิ ดเผยข้ อมู ลสาธารณะ (OIT) ของสถานศึ กษาจากระบบ ITA Online
จำนวน 41 ข้อมูล ประกอบด้วย
ข้อมูล/รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ผู้ตรวจ
หมายเหตุ
ตัวชีว้ ัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 : โครงสร้าง
นางจารุวรรณ บุญโต
- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
นายปุณณวิช ยุระวงศ์
สถานศึกษา
นางสาวรุ่งทิพภา โพธิ์นอก
- ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน
เช่น งาน 4 ฝ่าย หรือ ภาระงาน และองค์คณะบุคคล เป็นต้น
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
นางจารุวรรณ บุญโต
- แสดงรายนามของผู้บริหารของสถานศึกษา
นายปุณณวิช ยุระวงศ์
- ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ นางประพาฬรัตน์ แก้วเกิด
ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าสถานศึกษา และผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการบริหารของสถานศึกษา
O3 : อำนาจหน้าที่
นายสุเทพ ธีรัชสกุล
- แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมาย นายกอปรเชษฐ จิตละม่อม
กำหนด
นางสาววันทิตา ทะลาสี
O4 : แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาการศึกษา
นางจารุวรรณ บุญโต
- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ
นางสุวรรณี ศิริวัฒน์
มากกว่า 1 ปี
นางกาญจนาภรณ์ จันทร์กิตติ
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง
เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
- เป็นแผนที่มรี ะยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
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ข้อมูล/รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ตัวชีว้ ัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O5 : ข้อมูลการติดต่อ
แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
- ที่อยู่สถานศึกษา
- หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
- หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
- แผนทีต่ ั้งสถานศึกษา
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการ
และขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็น
นิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม
มาตรา 35 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)
- กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2546 เป็นต้น
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตาม
อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา
- เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

ผู้ตรวจ

นางจารุวรรณ บุญโต
นายปุณณวิช ยุระวงศ์
นายอนุศร หงษ์ขุนทด

นายสุเทพ ธีรัชสกุล
นายกอปรเชษฐ จิตละม่อม
นายแสนยากร สายสิน

นางจารุวรรณ บุญโต
นายปุณณวิช ยุระวงศ์
นางสาวภัชชฎา โอษคลัง

หมายเหตุ
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ข้อมูล/รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ตัวชีว้ ัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
การประชาสัมพันธ์
O8 : Q&A
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ
ได้และสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้
โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board,
กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
- สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
สถานศึกษา
O9 : Social Network
- แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา เช่น Facebook
หรือ Line หรือ Twitter หรือ Instagram เป็นต้น
- สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
สถานศึกษา
ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
O10 : แผนดำเนินงานประจำปี
- แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี
มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม
งบประมาณที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
O11 : รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี
รอบ 6 เดือน
- แสดงความก้ าวหน้ าในการดำเนิ น งานตามแผนดำเนิ น งาน
ประจำปี
- มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า
การดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
ที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2563

ผู้ตรวจ

นางจารุวรรณ บุญโต
นายธนกร วราวิทยาวุฒิ
นางสาวศศิธร เจริญใจ

นางจารุวรรณ บุญโต
นายปุณณวิช ยุระวงศ์
นางศุภิสรา ก้องเกียรติศักดา

นางจารุวรรณ บุญโต
นางสุวรรณี ศิริวัฒน์
นางสาววารุณี จินาพร
นางจารุวรรณ บุญโต
นางสุวรรณี ศิริวัฒน์
นายจักรพงษ์ พร่องพรมราช

หมายเหตุ
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ข้อมูล/รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ตัวชีว้ ดั ที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
- มี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดสรุ ป ผลการดำเนิ น งาน เช่ น ผลการ
ดำเนิ น การโครงการหรื อ กิ จ กรรม ผลการใช้ จ่ ายงบประมาณ
ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
- เป็นรายงานผลการดำเนินงานของปี พ.ศ. 2562
O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย ของสถานศึกษา
ที่ บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษาใช้ ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น มาตรฐาน
เดียวกัน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติ
ภารกิจใด สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา กำหนดวิธีการขั้นตอน
การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- แสดงคูม่ ือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
กับสถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับ
สถานศึกษา
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือแนวทาง
การปฏิบัติสำหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขัน้ ตอน
การให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ใน
การให้บริการ และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา
- เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

ผู้ตรวจ

นางจารุวรรณ บุญโต
นางสุวรรณี ศิริวัฒน์
นางจิราภรณ์ พานสุวรรณ

นายสุเทพ ธีรัชสกุล
นายบัณฑิต ชนะชัย
นางสาวกาญจนา ประวรรณรัมย์

นายสุเทพ ธีรัชสกุล
นายบัณฑิต ชนะชัย
นางกาญจนาภรณ์ จันทร์กิตติ

นางจารุวรรณ บุญโต
นายปุณณวิช ยุระวงศ์
นายอนุศร หงส์ขุนทด

หมายเหตุ
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ข้อมูล/รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ตัวชีว้ ัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงาน
การให้บริการ
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่
หรือภารกิจของสถานศึกษา
- เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
O17 : E-Service
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตาม
อำนาจหน้าที่ภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อ
ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของสถานศึกษา
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน
- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่ น ความก้าวหน้าการใช้
จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การบริหารงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้ตรวจ

นางจารุวรรณ บุญโต
นายปุณณวิช ยุระวงศ์
นายแสนยากร สายสิน
นางจารุวรรณ บุญโต
นายธนกร วราวิทยาวุฒิ
นางสาวภัชชฎา โอษคลัง

นางจารุวรรณ บุญโต
นางสุวรรณี ศิริวัฒน์
นางกนกนาตย์ คุณาเศรษฐ
นางจารุวรรณ บุญโต
นางสุวรรณี ศิริวัฒน์
นางกนกนาตย์ คุณาเศรษฐ

นางจารุวรรณ บุญโต
นางสุวรรณี ศิริวัฒน์
นางกนกนาตย์ คุณาเศรษฐ

หมายเหตุ
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ข้อมูล/รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ตัวชีว้ ัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 : แผนการจัดซื้อหรือแผนการจัดหาพัสดุ
- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
สถานศึกษา จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ
- แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นต้น
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1)
- มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง
วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่ อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่ เสนอ ผู้ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กและราคาที่ ต กลง
เหตุ ผ ลที่ คั ด เลื อ กโดยสรุ ป เลขที่ แ ละวั น ที่ ข องสั ญ ญาหรื อ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
- จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
- เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี
- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1)
- มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้ตรวจ

นางจารุวรรณ บุญโต
นางกนกนาตย์ คุณาเศรษฐ
นางสาวสุดารัตน์ ชาญเวช

นางจารุวรรณ บุญโต
นางกนกนาตย์ คุณาเศรษฐ
นางสาวสุดารัตน์ ชาญเวช

นางจารุวรรณ บุญโต
นางกนกนาตย์ คุณาเศรษฐ
นางสาวสุดารัตน์ ชาญเวช

นางจารุวรรณ บุญโต
นางกนกนาตย์ คุณาเศรษฐ
นางสาวสุดารัตน์ ชาญเวช

หมายเหตุ
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ข้อมูล/รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ตัวชีว้ ัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุง่ หมายหรือ
วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม
- เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
หรือนโยบายที่กำหนดในนามของสถานศึกษา
- เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2563
O26 : การดำเนินงานการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล
- แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การสร้างทาง
ก้าวหน้ าในสายอาชีพ การพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต การบรรจุและ
แต่งตั้ งบุ คลากร การประเมิ น ผล การปฏิ บั ติงาน การส่ ง เสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน สถานศึกษา เป็นต้น
- เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหาร
ทรั พ ยากรบุ คคล ตามข้อ O25 หรื อเป็ น ไปตามกิ จกรรมที่ อ ยู่
ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
- หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
- เป็ น ห ลั ก เก ณ ฑ์ ที่ ยั งใช้ บั งคั บ ใน ส ถ าน ศึ ก ษ า
ในปี พ.ศ. 2563

ผู้ตรวจ

นายสุเทพ ธีรัชสกุล
นางนฤพร หล่าสกุล
นางสาวศศิธร เจริญใจ

นายสุเทพ ธีรัชสกุล
นางนฤพร หล่าสกุล
นางสาวศศิธร เจริญใจ

นายสุเทพ ธีรัชสกุล
นางนฤพร หล่าสกุล
นายสุรชาติ สว่างพลกรัง

หมายเหตุ

- 10 -

ข้อมูล/รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ตัวชีว้ ัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี
- แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
- เป็นรายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
- แสดงคู่ มื อ หรื อ แนวทางการดำเนิ น การต่ อ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของบุ ค ลากรใน
สถานศึกษา
- มี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดของการปฏิ บั ติ ง าน เช่ น รายละเอี ย ด
วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้ องเรียน รายละเอียดขั้นตอน
หรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น
O30 : ช่ อ งทางแจ้ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต และประพฤติ
มิชอบ
- แสดงช่ อ งทางที่ บุ ค คลภายนอกสามารถแจ้ ง เรื่อ งร้ อ งเรี ย น
เกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของบุ ค ลากรใน
สถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของสถานศึกษา
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบประจำปี
- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของบุคลากรในสถานศึกษา
- มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวน
เรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
- เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563

ผู้ตรวจ

นายสุเทพ ธีรัชสกุล
นายสุรชาติ สว่างพลกรัง
นางสาววารุณี จินาพร

นายสุเทพ ธีรัชสกุล
นายกอปรเชษฐ จิตละม่อม
นางสาวรุ่งทิพภา โพธิ์นอก

นายสุเทพ ธีรัชสกุล
นายกอปรเชษฐ จิตละม่อม
นางประพาฬรัตน์ แก้วเกิด

นายสุเทพ ธีรัชสกุล
นายกอปรเชษฐ จิตละม่อม
นางสาววันทิตา ทะลาสี

หมายเหตุ
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ข้อมูล/รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ตัวชีว้ ัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่ อ
การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่าน
ทางช่องทางออนไลน์
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของสถานศึกษา
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
ของสถานศึ ก ษา เช่ น ร่ ว มวางแผน ร่ ว มดำเนิ น การร่ ว ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ
บริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
- ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของสถานศึกษา
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
- เป็ น การดำเนิ น การหรื อ กิ จ กรรมที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง การให้
ความสำคัญ กับ การปรับ ปรุง พั ฒ นา และส่งเสริมสถานศึกษา
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

ผู้ตรวจ

นางจารุวรรณ บุญโต
นายปุณณวิช ยุระวงศ์
นางกาญจนาภรณ์ จันทร์กิตติ

นายสุเทพ ธีรัชสกุล
นายบัณฑิต ชนะชัย
นายอนุศร หงส์ขุนทด

นายสุเทพ ธีรัชสกุล
นางนฤพร หล่าสกุล
นายแสนยากร สายสิน

นายสุเทพ ธีรัชสกุล
นางนฤพร หล่าสกุล
นางสาวศศิธร เจริญใจ

หมายเหตุ
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ข้อมูล/รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
- แสดงผลการประเมิน ความเสี่ย งของการดำเนินงานหรือ การ
ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้ เกิดการขัดกัน
ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวมของ
สถานศึกษา
- มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความ
เสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความ
เสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัด กัน
ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวมของ
สถานศึกษา
- เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในสถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมใน
การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
- เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
แผนป้องกันการทุจริต
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา
- มี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดของแผนฯ เช่ น โครงการ กิ จ กรรม
งบประมาณช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563

ผู้ตรวจ

นายสุเทพ ธีรัชสกุล
นายกอปรเชษฐ จิตละม่อม
นางศุภิสรา ก้องเกียรติศักดา

นายสุเทพ ธีรัชสกุล
นายกอปรเชษฐ จิตละม่อม
นางสาววารุณี จินาพร

นายสุเทพ ธีรัชสกุล
นางนฤพร หล่าสกุล
นายจักรพงษ์ พร่องพรมราช

นายสุเทพ ธีรัชสกุล
นายกอปรเชษฐ จิตละม่อม
นางจิราภรณ์ พานสุวรรณ

หมายเหตุ
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ข้อมูล/รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
- แสดงความก้ าวหน้ า ในการดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ป้องกันการทุจริต
- มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ดำเนินงาน เป็นต้น
- เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปี พ.ศ. 2563
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
- มี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดสรุ ป ผลการดำเนิ น การ เช่ น ผลการ
ดำเนิ น การโครงการหรื อ กิ จ กรรม ผลการใช้ จ่ ายงบประมาณ
ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
- ใช้รายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2562

ผู้ตรวจ

หมายเหตุ

นายสุเทพ ธีรัชสกุล
นายกอปรเชษฐ จิตละม่อม
นางสาวกาญจนา ประวรรณรัมย์

นายสุเทพ ธีรัชสกุล
นายกอปรเชษฐ จิตละม่อม
นางกาญจนาภรณ์ จันทร์กิตติ

*หมายเหตุ : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ไม่นำข้อ O42 - O43 มาคิดคะแนนเนื่องจากเป็นการประเมินในปีแรกของสถานศึกษา
มีหน้าที่ ประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในเว็บไซต์ ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
จำนวน ๓๐ โรงเรียน บั นทึกผล ประมวลผลพร้อมส่ งผลคะแนนให้ คณะกรรมการสรุปผลการประเมิน ต่อไป
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะบียนและปฏิคม ประกอบด้วย
1. นางธีระนุช เอี่ยมโคกสูง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
2. นางสาวสุรชั ดา เทพวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
3. นางนภาพร ทุ่งกลาง
พนักงานธุรการ
4. นางสาวกัลยวรรธน์ วีระพงษ์
ครูผู้สอน โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
5. นางสาววงศ์วิไล ภูมิศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
6. นางสาวจิระประภา ศรีหาพงษ์ ครูผู้สอน โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดเตรียมรายชื่อรับลงทะเบียน จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดการประชุม รวมทั้งจัดเตรียม
อาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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6. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย
1. นางกนกนาตย์ คุณาเศรษฐ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินฯ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ชาญเวช
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา อยู่ดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
กรรมการ
4. นางสาวจันทร์นภา ทองเชื้อ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
กรรมการ
5. ว่าที่ ร.ต.หญิง มลฤดี ดาไธสงค์ ครูผู้สอน โรงเรียนสุรนารีวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ดูแล ควบคุมการเบิก - จ่าย และจัดทำเอกสาร รวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ
7. คณะกรรมการอาคารสถานที่ ประกอบด้วย
1. นายปุณณวิช ยุระวงศ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุม่ อำนวยการ
2. นางจักรี เพชรประไพ
นักการภารโรง
3. นายมีชัย สงค์นางรอง
พนักงานขับรถยนต์
4. นายสุกฤษฎิ์ ดียิ่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ประชุม โต๊ะ เก้าอี้ วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้สำหรับประชุม
และดูแลความเรียบร้อยของสถานที่จัดประชุม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
8. คณะกรรมการสรุปผลการประเมิน ประกอบด้วย
1. นายปุณณวิช ยุระวงศ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
2. นางสาวสุรชั ดา เทพวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
3. นางนภาพร ทุ่งกลาง
พนักงานธุรการ
5. นางสาวจิระประภา ศรีหาพงษ์ ครูผู้สอน โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
6. นายสุกฤษฎิ์ ดียิ่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ รวบรวมผลการประเมินจากคณะกรรมการเพื่อนำมาประมวลผล วิเคราะห์ สรุป
จัดทำรูป เล่ม รายงานผลการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึ กษาในสังกัด
เสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

(นางจารุวรรณ บุญโต)
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

