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ค ำน ำ 

 กำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใส่ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Trans 
parency Assessment - ITA) ประจ ำปี งบประมำณ พ .ศ .2565 มี เจตนำรมณ์มุ่ งหวั ง ให้หน่วยงำนภำครั ฐ 
กลุ่มเป้ำหมำยได้รับทรำบระดับคุณธรรม และควำมโปร่งใสของหน่วยงำนตนเองและน ำข้อมูลผลกำรประเมิน รวมทั้ง 
ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในกำรพัฒนำและยกระดับกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนได้อย่ำงเหมำะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึง 
ควำมพยำยำมของหน่วยงำนภำครัฐในกำรขับเคลื่อนมำตรกำรเชิงบวกด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม กำรทุจริต 
รวมทั้งสะท้องถึงควำมตั้งใจของหน่วยงำนในกำรยกระดับมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำล (Good 
Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสำธำรณะ รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร 
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ ( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565 ฉบับนี้ได้ประเมินผลจำกกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเลียภำยใน (Internal) กำรรับรู้ ของ
ผู้รับบริกำรผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเลียภำยนอก (Eternal) และกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงำน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน ในรอบ 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้ำนโคกแปะ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ขอนแก่น เขต 1 

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำผลกำรประเมินครั้งนี้จะช่วย สนับสนุน ส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน 
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทุกภำคส่วนในหน่วยงำนได้ร่วมกันขับเคลื่อนกำร 
ด ำเนินงำนภำยใต้กรอบธรรมำภิบำลและประกำรส ำคัญ คือ ได้มีบทบำทในกำรผลักดันกลไกในกำรป้องกันกำรทุจริต 
ของประเทศ ซึ่งจะสำมำรถสะท้อนภำพลักษณ์ชิงบวกให้กับหน่วยงำนภำครัฐ และส่งผลต่อกำรยกระดับค่ำดัชนีกำร 
รับรู้กำรทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

โรงเรียนบ้านโคกแปะ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  

ขอนแก่น เขต 1 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของสถานศกึษา 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนบ้านโคกแปะ 

 
1.หลักการ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน นอกจำกจะเป็นหน่วยงำนระดับกรมที่รับกำร ประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนจำกส ำนักงำน ป .ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงำนที่น ำเครื่องมือกำรประเมิน 
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) 
ไปขยำยผลจนได้รับรำงวัลประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards)ในฐำนะหน่วยงำนที่ ได้น ำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร 
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐไปขยำยผลเพ่ือพัฒนำและยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำนจนประสบ 
ควำมส ำเร็จ โดยกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำมำอย่ำงต่อเนื่อง 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้พัฒนำนวัตกรรมกำร 
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์ โดยมี 
แนวคิดกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือควำมสะดวกใน กำรจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในกำร 
วิเครำะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลำจริง (Real time system) และกำรประเมิน มี 
ประสิทธิภำพ ลดภำระงำนด้ำนเอกสำร (Paperless)ของสถำนศึกษำที่รับกำรประเมินโดยปรับปรุงระบบกำรเก็บ 
ข้อมูลให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 

ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 
2565 ซึ่งถือเป็นกำรด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง เข้ำสู่ปีที่  6 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้
ด ำเนินกำรพัฒนำและออกแบบระบบกำรประเมินในครั้งนี้ให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน ลดควำมยุ่งยำก ซับซ้อนในกำร น ำเข้ำ
ข้อมูล และค ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรตอบค ำถำมแบบส ำรวจ ของผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงเหมำะสมกับ สถำนกำรณ์ 

 
เกณฑ์การประเ มินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการด า เนินงานของสถานศึกษาออนไลน์                                    

(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
 เป็นกำรประเมินเกี่ยวกับคุณลักษณะด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำน ภำครัฐ

ที่รับกำรประเมินจะได้รับทรำบผลกำรประเมินเพ่ือให้เกิดควำมตระหนักและน ำไปสู่กำรพัฒนำตนเอง เพ่ือให้ กำร
ด ำเนินงำนภำครัฐเป็นไปอย่ำงมีคุณธรรมและควำมโปร่งใส ลดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อ
ประชำชนและต่อประเทศชำติสูงสุด และได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรด ำ เนินงำนภำครัฐ ของประเทศไทย มี
คุณธรรมและควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้นในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ส ำนักงำน ป.ป.ช ได้ก ำหนด เกณฑ์กำรประเมิน 
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ภำครัฐ แบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. กำรปฏิบัติหน้ำที่ 

2. กำรใช้งบประมำณ 
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3. กำรใช้อ ำนำจ 

4. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 

5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 

6. คุณภำพกำรด ำเนินงำน 

7. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 

8. กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 

9. กำรเปิดเผยข้อมูล 

10. กำรป้องกันกำรทุจริต 

  เครื่องมือทีใ่ช้ในการประเมิน ITA มี 3 เครื่องมือ ได้แก่   
  1. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment 
: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกำยในที่มีต่อหน่วยงำนตนเอง ประกอบด้วย 
ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตัวชีว้ัดกำรใช้งบประมำณ ตัวชี้วัดกำรใช้อ ำนำจ ตัวชี้วัดกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร และ 
ตัวชี้วัดกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
  2. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and TransparencyAssessment: 
EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกที่มีต่อหน่วยงำนที่ 
ประเมินประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภำพกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรสื่อสำร และตัวชี้วัดกำรปรับปรุง ระบบ 
กำรท ำงำน 
  3. แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของ 
หน่วยงำนเพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ประกอบด้วยตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล และตัวขี้วัดกำรป้องกันกำรทุจริต 
เกณฑ์ระดับกำรประเมิน มี 7 ระดับ ดังนี้ 

ผลคะแนน 95 - 100 คะแนน ระดับ AA 
ผลคะแนน 85 - 94   คะแนน ระดับ A 
ผลคะแนน 75 - 84   คะแนน ระดับ B 
ผลคะแนน 65 - 74   คะแนน ระดับ C 
ผลคะแนน 55 - 64   คะแนน ระดับ D 
ผลคะแนน 50 – 54   คะแนน ระดับ E 
ผลคะแนน 0 - 49     คะแนน ระดับ F 
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4. ขอ้เสนอแนะจากการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานของหน่วยงาน 

2.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของโรงเรียนบ้านโคกแปะ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ปีงบประมาณ 2565 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน ประจ ำปีงบประมำณ 
2565 สถำนศึกษำได้รับกำรประเมินกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ(OIT)โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ขอนแก่น เขต 1 โดยภำพรวมได้คะแนนกำรประเมินสำธำรณะ (OIT) ได้คะแนนเฉลี่ย 27.5 จำก 40.00 เท่ำกับร้อยละ 
68.75 คะแนนคะแนนอยู่ในเกณฑ์ ระดับ C ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปร่งใส่ในกำรเนินงำนของสถำนศึกษำ ส่วน
กำรประเมินด้วยแบบวัดกำรรับรู้อีก 2 ส่วน คือ แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน(Internal Integrity 
and Transparency Assessment : IIT) และ แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก(External Integrity 
and Transparency Assessment : EIT ) ในปี 2565 สถำนศึกษำยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

 

3.การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส่ในกำรด ำเนินงำนขอโรงเรียนบ้ำนโคกแปะ ส ำนักงำนเขต พ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ ขอนแก่น เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ 2565 มีผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ในแต่ละ ตัวชี้วัดคง
ไม่ได้ เพรำะทำงสถำนศึกษำทรำบผลคะแนนแต่ละตัวชี้วัดในภำพรวมเท่ำนั้นที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุด ที่จะต้อง
พัฒนำไว้ กล่ำวคือ แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ ((Open Data Integrity TransparencyAssessment : 
OIT) ได้คะแนนเฉลี่ย 27.5 คิดเป็นร้อยละ 68.75 เป็นผลกำรประเมินในส่วนของ ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้แก่กำรเปิดเผย
ข้อมูล กำรป้องกันกำรทุจริต พบว่ำ ยังมีข้อผิดพลำดมำกมำย เช่น ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ไม่ตรงตำมเกณฑ์ตัวชี้วัด ซึ่งจะได้
ปรับปรุงพัฒนำมำกท่ีสุดในครั้งต่อไป 

 
 
 
 

  ผลกำรประเมินตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ซึ่งประเมินโดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำ ขอนแก่น เขต 1 ได้คะแนนเฉลี่ย 27.5 จำก 40.00 คิดเป็นร้อยละ 68.75 บ่งชี้ให้เห็น 
ว่ำสถำนศึกษำต้องมีกำรปรับปรุง มีกำรวำงระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำให้สำธำรณชนได้รับ 
ทรำบอย่ำงเป็นปัจจุบัน ต้องแสดงถึงควำมพยำยำมของสถำนศึกษำ ที่จะป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนให้ลดน้อยลง 
หรือไม่สำมำรถเกิดข้ึนได้ 
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5.ประเด็นทีต่อ้งพัฒนา 
 
 

  เนื่องจำกคะแนนผลกำรประเมินตำมแบบตรวจกำรเปิดเผย ข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ได้คะแนนเฉลี่ย 
27.5 จำก 40.00 คิดเป็นร้อยละ 68.75 สถำนศึกษำจึงได้ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้ 

ผลกำรประเมินข้ำงต้นชี้ให้เห็นว่ำ สิ่งที่สถำนศึกษำควรพัฒนำเพื่อให้ได้คะแนนดีขึ้น และควรให้ควำม ส ำคัญ
มำกขึ้นคือ กำรเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 

1) รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี รอบ 6 เดือน 
2) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี 
3) มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในสถำนศึกษำ 
4) กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

 

 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชีวั้ดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  
ตัวช้ีวัดที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อ 

ป้องกันการทุจริต 

1) 040 รำยงำนกำรก ำกับติดตำม กำร
ด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปี 
รอบ 6 เดือน 

2) 041 รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
ป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี 
3) 042 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม และ
ควำมโปร่งใสภำยในสถำนศึกษำ 
4) 043 กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร 
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

1. กำรทบทวน วำงแผน และจัดท ำ 
มำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกันกำร ทุจริต 
โดยก ำหนดมำตรกำร เพ่ือ ขับเคลื่อน
กำรส่งเสริมคุณธรรมและ ควำมโปร่งใส
ภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ้น และสอดคล้อง
ตำมผลกำรวิเครำะห์ ผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำม โปร่งใส ( 017) โดย
มีรำยละเอียด ต่ำง ๆ ให้ครบล้วน
สมบูรณ์ตำมเกณฑ์ กำรประเมิน 
ตลอดจนจัดท ำรำยงำน ผลกำรประเมิน
ฯ ให้ครอบคลุมทุก ตัวชี้วัด และก ำหนด
แนวทำงกำร ก ำกับ ติดตำม ให้น ำไปสู่
กำรปฏิบัติ และกำรรำยงำนผล เป็นด้น 
2. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ และ สรุปผล
ภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2565 และ 
วันที่ 30 กันยำยน 2565 
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6.ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้
พัฒนามากขึ้น 

มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
(1) ข้อมูลพื้นฐำน จัดท ำข้อมูลพื้นฐำน ได้แก่ 

ข้อมูลพ้ืนฐำน ข่ำว 
ประชำสัมพันธ์ และ 
กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ และ 
สรุปผลภำยในวันที่ 31 
มีนำคม 2565 และ วันที่ 30
กันยำยน2565 

2) แผนด ำเนินงำน 
แผนปฏิบัติงำนและคู่มือ กำร
ให้บริกำร 

จัดท ำแนวปฏิบัติ คู่มือ กำร
ให้บริกำรให้ครอบคลุม ทุก
งำน /กลุ่มงำน 

-กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

-กลุ่มบริหำรงบประมำณ 

-กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

-กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

-กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ และ 
สรุปผลภำยในวันที่ 31 
มีนำคม 2565 และ วันที่30 
กันยำยน 2565 

(4) นโยบำยกำรบริหำร 
ทรัพยำกร ด ำเนินกำรตำม 
นโยบำยกำรบริหำร 
ทรัพยำกรบุคคล และ 
หลักเกณฑ์กำรบริหำร และ
พัฒนำทรัพยำกร 

ก ำหนดนโยบำยกำร บริหำร
ทรัพยำกรบุคคล จัดท ำ
หลักเกณฑ์กำร บริหำร และ 
พัฒนำ ทรัพยำกรบุคคล 

-กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

-กลุ่มบริหำรงบประมำณ 

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ และ 
สรุปผลภำยในวันที่ 31 
มีนำคม 2565 และ วันที่30 
กันยำยน 2565 

(5) กำรส่งเสริมควำม โปร่งใส
ในหน่วยงำน ได้แก่ กำรเปิด
โอกำสให้เกิดกำรมี ส่วนร่วม 

จัดท ำมำตรกำรส่งเสริม ควำม
โปร่งใสในหน่วยงำน จัด
กิจกรรมสร้ำงเครือข่ำย ควำม
ร่วมมือในกำรต่อต้ำน กำร
ทุจริต 

-ผู้บริหำร และ 
คณะท ำงำนตำมโครงกำร 
โรงเรียนสุจริต 

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ และ 
สรุปผลภำยในวันที่ 31 
มีนำคม 2565 และ วันที่ 30 
กันยำยน 2565 

6) กำรด ำเนินกำรเพ่ือ 
ป้องกันกำรทุจริต 

จัดท ำ เจตจ ำนงสุจริตของ 
ผู้บริหำร สร้ำงเครื่องมือ กำร
ประเมินควำมเสี่ยง เพ่ือกำร
ป้องกันกำรทุจริต กำร
เสริมสร้ำง วัฒนธรรม องค์กร
และจัดแผนปฏิบัติ กำร
ป้องกันกำรทุจริต 

ผู้บริหำรและ คณะท ำงำน 
ตำม โครงกำรโรงเรียน สุจริต 

รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ และ 
สรุปผลภำยในวันที่ 31 
มีนำคม 2565 และ วันที่ 30 
กันยำยน 2565 
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มาตรการ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 
7) มำตรกำรภำยในเพื่อ 
ป้องกันกำรทุจริต 

จัดท ำมำตรกำรภำยใน เพ่ือ 
ป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ 
- มำตรกำรเผยแผ่ข้อมูล ต่อ
สำธำรณะ 
- มำตรกำรให้มีผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเลียร่วมเป็นเครือข่ำย ต่อ
ด้ำนกำรทุจริต 
- มำตรกำรส่งเสริมควำม 
โปร่งใสในกำรจัดซื้อจัด จ้ำง 
- มำตรกำรจัดกำรเรื่อง 
ร้องเรียนกำรทุจริต 
- มำตรกำรป้องกันกำรรับ 
สินบน 
- มำตรกำรป้องกันกำร 
ขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
- มำตรกำรตรวจสอบ กำรใช้
ดุลยพินิจ 

-ผู้บริหำร –คณะท ำงำน ตำม
โครงกำร โรงเรียน สุจริต 
- กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
- กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
- กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร 
- กลุ่มกิจกำรนักเรียน 

- กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
- กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ และ 
สรุปผลภำยในวันที่ 31 
มีนำคม 2565 และ วันที่ 30 
กันยำยน 2565 
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