
 



รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 (1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรมการดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต งบประมาณรวม 125,000 บาท  
1. กิจกรรมเสริมสร้าง 

ธรรมาภิบาลในสำนักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา การสร้าง
ค่านิยมไม่ทนต่อการทุจริต ปลูกจิต
คิดพอเพียง 

50,000 31,790 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา และแลกเปล่ียนการ
เรียนรู้ ขับเคล่ือนการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมภายในสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อยกระดับสู่สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสุจริตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 วันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2565  
ณ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2   โดยมีข้าราชการและบุคลากรใน
สังกัด จำนวน 68 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี ้
    - มีการมอบนโยบาย ทิศทางในการพัฒนาสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสุจริต เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีตาม 
ภารกิจงานอย่างสุจริตและการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน
และส่วนรวม  
    - สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรให้มีทัศนคติ ค่านิยม 
มีความมุ่งมั่น ต้ังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ความรับผิดชอบ
อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีการพัฒนาภารกิจงานท่ีเป็นการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนใน
หน่วยงาน 
 

กลุ่มอำนวยการ 
 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

        - มีการประกาศเจตจำนงเขตสุจริตโดย ดร.สุชน  วิเชียรสรรค์ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 

 

2. กิจกรรมส่งเสริมและสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีของสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาในการต่อต้านการ
ทุจริต 

65,000 -     - จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก ความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีสู่สาธารณชน 
เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร 
    - จัดทำป้ายประกาศเจตจำนงเขตสุจริต 2 ภาษา ได้แก่ 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ณ อาคารสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เพื่อ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
     
**การดำเนินการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
ดังกล่าวที่เก่ียวข้องอยู่ในระหว่างการดำเนินการ 
 

กลุ่มอำนวยการ 
 

3. กิจกรรมการประเมิน ITA 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

10,000 10,000 1.การประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคล่ือนการ
ดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ในวันท่ี 16 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม ช.ราชพฤกษ์ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2   
 
 

กลุ่มอำนวยการ 
 



ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

        - วางแผนเตรียมความพร้อมกำหนดทิศทางการ
ขับเคล่ือนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และวิเคราะห์ภารกิจงาน
ผู้รับผิดชอบท่ีสอดคล้องกับการดำเนินการท่ีต้องเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบในการขับเคล่ือนการ
ดำเนินการในแต่ละตัวชี้วัด  
 
2.การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 
พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมจอม ช. ราชพฤกษ์ สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
    - วิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหาร 
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของ
โอกาส ท่ีจะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ี 
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม    
    - เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนง
สุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

 



 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

    3. การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และกำหนดมาตรการ 
แนวทางขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 
ณ ห้องประชุม ช.ราชพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
    - วิเคราะห์ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่อง หรือจุดท่ีต้อง
พัฒนา แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และกำกับ 
ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่เป้าหมายในระดับ  
ดีเย่ียม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    - กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 และแต่งต้ังคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
ในแต่ละมาตรการ เพื่อให้เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ
สำหรับข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการทุจริต 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ผลการดำเนินงาน 



การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อยกระดับสู่สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และกำหนด
มาตรการ แนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    
 

คำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ท่ี   137/2565 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์  
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

------------------ 
 
  ตามท่ี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาออนไลน์  (Integrity and Transparency Assessment Online :  
ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็น
เครื่องมือในเชิงบวกท่ีมุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศ  
ได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร โดยผลการประเมินท่ีได้จะช่วยให้
หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถ
อำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น โดยกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แต่งต้ังคณะกรรมการ
กำกับ ดูแลตัวช้ีวัด รวมท้ังจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานเพื่อใช้ในการประสาน กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ดำเนินงานตามปฏิทินการรายงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สามารถตอบสนองต่อนโยบายได้อย่างครบถ้วน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้  
 
1.ที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
1. นายสุชน  วิเชียรสรรค์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  ประธานกรรมการ 

กรุงเทพมหานคร เขต 2             
2. นายอำนาจ  อัปษร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา        กรรมการ  

กรุงเทพมหานคร เขต 2             
3. นายอุดม  อินทา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา        กรรมการ  

กรุงเทพมหานคร เขต 2             
4. นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา        กรรมการ  

กรุงเทพมหานคร เขต 2             
 มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาการดำเนินงานจัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เกิดประสิทธิภาพมีประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายต่อไป    
 
2.คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
1. นายอำนาจ  อัปษร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  ประธานกรรมการ 

กรุงเทพมหานคร เขต 2             
2. นางยุพดี  ดีอินทร์  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน          กรรมการ  
3. นางดลนพร  โสรัจจะ  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์         กรรมการ 
4. นางสาวมาเรียม  ซอหมัด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา       กรรมการ  
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5. นายเขมมชาติ  วัฒนโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน              กรรมการ  
6. นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา              กรรมการ 
7. นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล         กรรมการ  
8. นางเกษแก้ว ช่ืนรุ่ง  ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา           กรรมการ 
9. นายณัฐพงศ์ สินค้า  ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี         กรรมการ                                                                                                                                                                                                                  
10. นางสาวปราณี  มงกุฎทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ       กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวชนัตพร  ปล้ืมปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 มีหน้าที่ ดำเนินการกำกับ ติดตามการรายงานผลจัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาออนไลน์  (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของผู้รับผิดชอบดูแลตัวช้ีวัดตามองค์ประกอบการประเมินท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขัน้พื้นฐานกำหนด ดังนี้   
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
 เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผย 
ข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัดย่อย (33 ข้อมูล) คือ 1. ข้อมูลพื้นฐาน  
2. การบริหารงาน 3. การบริหารเงินงบประมาณ 4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5. การส่งเสริมความโปร่งใส 
ในหน่วยงาน  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
    ข้อมูลพื้นฐาน 
    O1 โครงสร้าง 
    O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
    O3 อำนาจหน้าที่ 
    O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
    O5 ข้อมูลการติดต่อ 
    O6 กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1. นางสาวปราณี  มงกุฎทอง   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ        
 2. นายเขมมชาติ  วัฒนโสภณ   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 4. นายณัฐพงศ์ สินค้า    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  
 5. นางสาวชนัตพร  ปล้ืมปัญญา   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
    O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. นางยุพดี  ดีอินทร์    ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
2. นางสาวปราณี  มงกุฎทอง   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ      
3. นางดลนพร  โสรัจจะ    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์         
4. นางสาวมาเรียม  ซอหมัด   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา       
5. นายเขมมชาติ  วัฒนโสภณ   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน         
6. นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        
7. นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย   ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   
8. นางเกษแก้ว ช่ืนรุ่ง    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
9. นายณัฐพงศ์ สินค้า    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  
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10. นางสาววิภารัตน์  กองมะเริง   พนักงานราชการ 
11. นายกุลบดี  อยู่ดี    พนักงานราชการ          

    การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
    O8 Q&A  
    O9 Social Network 

1. นางยุพดี  ดีอินทร์    ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
2. นางสาวปราณี  มงกุฎทอง   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ      
3. นางดลนพร  โสรัจจะ    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์         
4. นางสาวมาเรียม  ซอหมัด   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา       
5. นายเขมมชาติ  วัฒนโสภณ   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน         
6. นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        
7. นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย   ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   
8. นางเกษแก้ว ช่ืนรุ่ง    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
9. นายณัฐพงศ์ สินค้า    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  
10. นางสาวชนัตพร  ปล้ืมปัญญา   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
11. นางสาววิภารัตน์  กองมะเริง   พนักงานราชการ 
12. นางสาวฐิติมากรณ์ แสงภักดี   พนักงานราชการ 
13. นายกุลบดี  อยู่ดี    พนักงานราชการ      

        
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
    การดำเนินงาน 
    O10 แผนดำเนินงานประจำปี 
    O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 
    O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
 1. นายเขมมชาติ  วัฒนโสภณ   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน    
 2. นางอัญชลี  เจริญสุข    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   
 3. นางสาวนันทนา  ภพพินิจ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   
 4. นางสาวศรัญญา  กองแก้ว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    การปฏิบัติงาน    
    O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. นางยุพดี  ดีอินทร์    ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
2. นางสาวปราณี  มงกุฎทอง   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ      
3. นางดลนพร  โสรัจจะ    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์         
4. นางสาวมาเรียม  ซอหมัด   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา       
5. นายเขมมชาติ  วัฒนโสภณ   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน         
6. นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        
7. นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย   ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   
8. นางเกษแก้ว ช่ืนรุ่ง    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
9. นายณัฐพงศ์ สินค้า    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี    
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การให้บริการ 
    O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
    O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
    O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
    O17 E-Service 

1. นางสาวปราณี  มงกุฎทอง   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ         
2. นางดลนพร  โสรัจจะ    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    
3. นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     
4. นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย   ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     
5 .นางสาวชนัตพร  ปล้ืมปัญญา   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
    O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
    O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 
    O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

1. นางดลนพร  โสรัจจะ    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
 2. นายเขมมชาติ  วัฒนโสภณ   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  

3. นางสมจิตร  สืบอินทร์    นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ 
 4. นางอัญชลี  เจริญสุข    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   
 5. นางสาวนันทนา  ภพพินิจ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   

6. นางสาวภูษา  จัดพล    เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
    การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
    O21 แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
    O22 ประกาศต่างๆเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
    O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
    O24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
 1. นางดลนพร  โสรัจจะ    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

2. นางสมจิตร  สืบอินทร์    นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ 
3. นางสาวภูษา  จัดพล    เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
    O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
    O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
 1. นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย   ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
 2. นางเกษแก้ว ช่ืนรุ่ง     ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. นางสิริกาญจน์ ศรีลาพัฒน์   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 

/4. นายพงศกร... 
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 4. นายพงศกร  พลเสน    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   
 5. นายศรันย์  ต้ันธง    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
    การจัดการเรือ่งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    O30 ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    O31 ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 
 1. นางยุพดี  ดีอินทร์    ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
 2. นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 3. นายณัฐพงศ์ สินค้า    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
    O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
    O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

1. นางยุพดี  ดีอินทร์    ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
2. นางสาวปราณี  มงกุฎทอง   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ      
3. นางดลนพร  โสรัจจะ    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์         
4. นางสาวมาเรียม  ซอหมัด   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา       
5. นายเขมมชาติ  วัฒนโสภณ   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน         
6. นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        
7. นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย   ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   
8. นางเกษแก้ว ช่ืนรุ่ง    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
9. นายณัฐพงศ์ สินค้า    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  
 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทจุริต  
 เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีจุดประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการ
ดำเนินการต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) คือ 1. การดำเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต   
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 
    O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 
    O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
 1. นางสาวปราณี  มงกุฎทอง   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

2. นางยุพดี  ดีอินทร์    ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
3. นายณัฐพงศ์ สินค้า    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  

    การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
    O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
    O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. นางยุพดี  ดีอินทร์    ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
2. นางสาวปราณี  มงกุฎทอง   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  

                    /3. นางดลนพร...   
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3. นางดลนพร  โสรัจจะ    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์         
4. นางสาวมาเรียม  ซอหมัด   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา       
5. นายเขมมชาติ  วัฒนโสภณ   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน         
6. นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        
7. นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย   ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   
8. นางเกษแก้ว ช่ืนรุ่ง    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
9. นายณัฐพงศ์ สินค้า    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี    

    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
    O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม  

1. นางยุพดี  ดีอินทร์    ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
2. นางสาวปราณี  มงกุฎทอง   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ      
3. นางดลนพร  โสรัจจะ    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์         
4. นางสาวมาเรียม  ซอหมัด   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา       
5. นายเขมมชาติ  วัฒนโสภณ   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน         
6. นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        
7. นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย   ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   
8. นางเกษแก้ว ช่ืนรุ่ง    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
9. นายณัฐพงศ์ สินค้า    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  

    แผนป้องกันการทุจริต 
    O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 
    O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 
    O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

1. นางสาวปราณี  มงกุฎทอง   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ   
 2. นางสาวชนัตพร  ปล้ืมปัญญา   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
    O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
    O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 1. นางยุพดี  ดีอินทร์    ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  
 2. นายณัฐพงศ์ สินค้า    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี   
 
 มีหน้าที่  ดำเนินการแจ้ง ประสานงาน และจัดเก็บข้อมูลตามตัวช้ีวัดท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนดรูปแบบตามคู่มือจัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ 
กำกับดูแลตัวช้ีวัดระบุวิธีการและขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามกรอบระยะเวลา ตามภาระ
งานและคำส่ังมอบหมายงานท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 กำหนด โดยวัดผลการประเมิน
ของตัวชี้วัดและจากผลการประเมินตามช่วงระยะเวลา แล้วรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการปฏิบัติเผยแพร่บนเว็บไซต์สู่สาธารณชน 
ตามแบบข้อมูลท่ี สพฐ. กำหนด เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 สามารถติดตามผลจัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนั้นจึง
ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายตามคำส่ังนี้ ดำเนินงานตามจัดการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : 
ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ส่ัง ณ วันท่ี 17  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

(นายสุชน วิเชียรสรรค์) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 

 
 



 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 
ที ่57/ 2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดและควบคุมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  

------------------ 
 
  ตำมที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำออนไลน์  (Integrity and Transparency Assessment Online :  
ITA Online) ซึ่งในกำรประเมินดังกล่ำวก ำหนดให้มีมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส เพ่ือป้องกันกำรทุจริตใน
หน่วยงำน  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 ได้จัดท ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส เพ่ือเป็นมำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติส ำหรับข้ำรำชกำรและบุคลำกรในสังกัด ให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปรำศจำกกำรทุจริต ดังนั้นเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม
และควำมโปร่งใส ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  
คณะกรรมการอ านวยการ 
1. นำยสุชน  วิเชียรสรรค์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  ประธำนกรรมกำร 

กรุงเทพมหำนคร เขต 2             
2. นำยอ ำนำจ  อัปษร  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ        กรรมกำร  

กรุงเทพมหำนคร เขต 2            
3. นำยอุดม  อินทำ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ        กรรมกำร  

กรุงเทพมหำนคร เขต 2    
4. นำงสำวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ        กรรมกำร  

กรุงเทพมหำนคร เขต 2                     
5. นำงยุพดี  ดีอินทร์  ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน          กรรมกำร  
6. นำงดลนพร  โสรัจจะ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์                            กรรมกำร       
7. นำงสำวมำเรียม  ซอหมัด ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ       กรรมกำร 
8. นำยเขมมชำติ  วัฒนโสภณ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                        กรรมกำร 
9. นำงสำวธนวัลย์ ปิติสุข  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ                กรรมกำร 
10. นำยสมชำย จิรำพิพัฒนชัย ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล         กรรมกำร 
11.นำงเกษแก้ว  ชื่นรุ่ง  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ       กรรมกำร 
12. นำงสำวฐำปนีย์  ทองเกิด ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี         กรรมกำร 
13. นำงสำวปรำณี  มงกุฎทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
14. นำงสำวชนัตพร  ปลื้มปญัญำ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร          
 มีหน้าที่ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ วำงแผนกำรด ำเนินกำร ติดตำมและก ำกับควบคุมดูแลให้กำรด ำ เนินกำรตำม
มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ    
 

/คณะกรรมการด าเนินการ… 
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คณะกรรมการด าเนินการ 
     1. คณะกรรมกำรมำตรกำรระบบในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ 

1.1 นำยอ ำนำจ  อัปษร  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2    
1.2 นำงสำวชนัตพร  ปลื้มปญัญำ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศ    
    และกำรสื่อสำร  
1.3 นำงสำววภิำรัตน์  กองมะเริง พนักงำนรำชกำร 

     2. คณะกรรมกำรมำตรกำรในกำรป้องกันกำรรับสินบน 
2.1 นำยอุดม  อินทำ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2    

 2.2 นำงยุพดี  ดีอินทร์  ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
 2.3 นำงสำวฐำปนีย์  ทองเกิด ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี  
     3. คณะกรรมกำรมำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
 3.1 นำยอุดม  อินทำ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2       
 3.2 นำงยุพดี  ดีอินทร์  ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
 3.3 นำงสำวธนวัลย์  ปิติสุข ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
     4. คณะกรรมกำรมำตรกำรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต  

4.1 นำยอุดม  อินทำ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2       
 4.2 นำงยุพดี  ดีอินทร์  ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
 4.3 นำงสำวฐำปนีย์  ทองเกิด ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี 
 4.4 นำยณัฐพล  สินค้ำ  นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
     5. คณะกรรมกำรมำตรกำรกำรตรวจสอบโดยใช้ดุลพินิจ 
 5.1 นำยอ ำนำจ  อัปษร  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 
 5.2 นำยอุดม  อินทำ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2       
 5.3 นำงสำวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 
 5.4 นำงยุพดี  ดีอินทร์  ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
     6. คณะกรรมกำรมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 6.1 นำยอุดม  อินทำ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 
 6.2 นำงดลนพร  โสรัจจะ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
 6.3 นำงสมจิตร  สืบอินทร์ นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร 
 6.4 นำงสำวภูษำ  จัดพล  เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน 
     7. คณะกรรมกำรมำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 7.1 นำยอ ำนำจ  อัปษร  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 

7.2 นำยอุดม  อินทำ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 
 7.3 นำงยุพดี  ดีอินทร์  ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
 7.4 นำงดลนพร  โสรัจจะ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
 7.5 นำยสมชำย จิรำพิพัฒนชัย ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
 
 
 
 

/มีหน้าที ่ก ำหนด... 
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 มีหน้าที่ ก ำหนดรำยละเอียดมำตรกำร ขั้นตอน วิธีกำรปฏิบัติ และก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับติดตำมในแต่ละ
มำตรกำร เพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 
พร้อมทั้งสรุปผลกำรด ำเนินงำนเพื่อน ำข้อมูลไปพัฒนำ ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
  

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2565 
 
 
 

 
              (นำยสุชน วิเชียรสรรค์) 

                          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๒ 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

คำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ท่ี 56/2565 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และกำหนดมาตรการ แนวทางขับเคล่ือน 

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
------------------ 

 
ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการติดตามการประเมินคุณธรรมและ  

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment 
Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 ต้องเข้ารับการประเมินดังกล่าว ในตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต O42 มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน จะต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกี่ยวกับประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่อง หรือจุดท่ี
ต้องพัฒนา แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคล่ือนการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความสำเร็จตามเป้าหมายท่ี 
กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้ 
   
1. นายสุชน  วิเชียรสรรค์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  ประธานกรรมการ 

กรุงเทพมหานคร เขต 2             
2. นายอำนาจ  อัปษร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา        กรรมการ  

กรุงเทพมหานคร เขต 2             
3. นายอุดม  อินทา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา        กรรมการ  

กรุงเทพมหานคร เขต 2             
4. นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา        กรรมการ  

กรุงเทพมหานคร เขต 2              
5. นางยุพดี  ดีอินทร์  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน          กรรมการ  
6. นางดลนพร  โสรัจจะ  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์         กรรมการ 
7. นางสาวมาเรียม  ซอหมัด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา       กรรมการ  
8. นายเขมมชาติ  วัฒนโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน              กรรมการ  
9. นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา              กรรมการ 
10. นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล         กรรมการ  
11. นางเกษแก้ว ช่ืนรุ่ง  ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา           กรรมการ 
12. นายณัฐพงศ์ สินค้า  ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี         กรรมการ                                                                                                                                                                                                                  
13. นางสาวปราณี  มงกุฎทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ       กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวชนัตพร  ปล้ืมปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

/มีหน้าท่ี ... 
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 มีหน้าที่ วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดมาตรการ แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน  
ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และกำกับ ติดตามผลการ
ดำเนินงานเพื่อนำไปสู่เป้าหมายในระดับ ดีเยี่ยม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ส่ัง ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
 

 
 
 

(นายสุชน วิเชียรสรรค์) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
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