
 

 

 
ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 

ท่ี ๖๕ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเพื่อรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

ของสถำนศึกษำ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โรงเรียนสุจริต 
“กำรประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 

............................................................................................................................................................................ 
ตามที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ด าเนินการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
๒ กลุ่มคือกลุ่มที่ ๑ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และกลุ่มที่ ๒ โรงเรียนสุจริตที่ไม่ใช่โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
เพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ให้สามารถด าเนินตามปฎิญญาของโรงเรียนสุจริต 
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ขับเคลื่อนสู่ โรงเรียน ตลอดนการบริหารจัดการ การนิเทศก ากับ
ติดตาม โรงเรียนสุจริตให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันการทุจริต สามารถเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน นั้น 
  ดังนั้น เพื่อให้การน านโยบายสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนบ้านบางจาก สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙(๑) พระราชบัญญัติระเบียบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๗ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตรา ๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 

๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑.๔ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑.๕ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

  ๑.๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่   ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหาในการด าเนินงานแก่คณะกรรมการฝ่าย

ต่าง ๆ ให้การสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร อ านวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และติดตามผลการ
ด าเนินงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
๒.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายรุจน ์เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

 

 

http://www.nayokcity.go.th/ITA/order.pdf


  ๒.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๒.๔ นางปิยภร โพธิ์งาม  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๒.๕ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๖ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๗ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๘ นางสาวฐิตริัตน ์ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๙ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  ๒.๑๔ นายฐานันดร โชตผิล ครูผู้ช่วย        กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวจุไรรตัน์ สาล ี ครูวิทย ์– คณิต สพป.สป.เขต ๑ กรรมการ 
๒.๑๖ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๒.๑๗ นางฉววีรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๑๘ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๒.๒๒ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๒.๒๓ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๒.๒๔ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  กรรมการ 
๒.๒๐ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

  ๒.๒๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่  วางแผน และด าเนินงานของโครงการโรงเรียนสุจริตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยรวบรวมเอกสำร ประกอบด้วย 
ด ำเนินกำรในตัวชี้วัดที่ ๙ กำรเปิดเผยข้อมูล  

ค ำอธิบำย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของ
สถานศึกษา เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูล
พื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผน
ด าเนินงานการปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและ



พัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในสถานศึกษา ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น ข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการด าเนินงานของสถานศึกษา  

แหล่งข้อมูล เว็บไซต์สถานศึกษา  
ประเด็นส ำรวจ ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย (๓๓ ข้อมูล) ดังต่อไปนี้ 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐำน 
ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลพื้นฐำน 
O๑ โครงสรา้งสถานศึกษา โครงสรา้งสถานศึกษา จะต้องมีข้อมูลการ

แบ่งส่วนราชการภายในของสถานศึกษา 
นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาติ 
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 

O๒ ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องมีข้อมูล 
ชื่อ–นามสกุล และต าแหน่ง ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาติ 
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 

O๓ อ านาจหน้าที ่ อ านาจหน้าที ่จะต้องมีขอ้มูลเกี่ยวกับ 
บทบาทอ านาจหน้าที่ ของสถานศึกษา
ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น  
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาต ิ
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นายรุจน์ เล่าฮ่ะ 

O๔ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา* แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา จะต้องมีข้อมูล เกี่ยวกับ
แผนพัฒนาสถานศึกษา มากกวา่ ๑ ปี 
พร้อม รายละเอียด 

นางสาวประภาพร จ าเรญิ 
นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์
นายรุจน์ เล่าฮ่ะ 
นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง 

 
หมำยเหตุ:   *แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา บางสถานศึกษาเรียกว่า แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 
ข้อมูลพื้นฐำน (ต่อ) 
O๕ ข้อมูลการตดิต่อ ข้อมูลการตดิต่อสถานศกึษา อยา่งน้อย ๔ 

ช่องทาง เช่น ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
หมายเลขโทรสาร  ที่อยู่ไปรษณีย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) แผนที่ตั้งของ
สถานศึกษา Application Line เป็นต้น 

นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาติ 
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว 
นางฉวีวรรณ เดชเดชา 

นางจันทรกร วรทรัพย ์

O๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีข้อมูล
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 
เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ 
ระเบียบ หรือมติ คณะรฐัมนตรี เช่น     
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม    
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม     
- พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
- พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๖  
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การบริหารจัดการ และขอบเขตการปฏิบัติ
หน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่เป็น
นิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศกึษา พ.ศ. 
๒๕๔๖ (ออกตาม มาตรา ๓๕ พรบ.
ระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ)   
- กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วธิกีารสรรหา
กรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
๒๕๔๖ 
 - พรบ.การศึกษาภาคบงัคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาติ 
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว 
นางสาวขวัญใจ ทายทอง 
นางสาวอัยย ์แก้วอาชา 
นางฉวีวรรณ เดชเดชา 

นางจันทรกร วรทรัพย ์

นางสาวจุไรรตัน์ สาล ี



ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 
ข่ำวประชำสัมพันธ ์
O๗ ข่าวประชาสัมพันธ ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ จะตอ้งมีข้อมูลข่าวสาร

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา 
โดยจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาติ 
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาวประภาพร จ าเรญิ 

กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
O๘ Q&A Q&A จะต้องมีช่องทางทีผู่้รับบริการ หรือ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสอบถามข้อมูล
หรือข้อกังวลสงสัย และสถานศึกษา 
สามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสาร
โต้ตอบกันได้ โดยจะต้อง เป็นช่องทางผ่าน
ทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา 

นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาติ 
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาวประภาพร จ าเรญิ 

O๙ Social Network Social Network จะต้องมีช่องทางการ
เชื่อมโยงไปสู่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ของหน่วยงาน เช่น Facebook Twitter 
Instagram Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็น
ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา 

นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาติ 
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาวประภาพร จ าเรญิ 

 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒  กำรบริหำรงำน 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 
แผนด ำเนินงำน 
O๑๐ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนปฏิบัติการประจ าปี จะต้องมีข้อมูล

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสถานศกึษาพร้อม 
รายละเอียด 

นางสาวประภาพร จ าเรญิ 
นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์
นางปิยภร โพธิ์งาม 
นางสาวพรพิไล ธกิาร 

O๑๑ รายงานการก ากับตดิตาม  
การด าเนินงาน รายภาคเรียน 

รายงานการก ากับตดิตามการด าเนินงาน 
เมื่อสิ้นภาคเรียน จะต้องมีข้อมูลแสดงว่า
สถานศึกษามีการก ากับตดิตามการ  
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ
สถานศึกษา 

นางสาวประภาพร จ าเรญิ 
นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์
นางปิยภร โพธิ์งาม 
นางสาวพรพิไล ธกิาร 
นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 



 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒  กำรบริหำรงำน 
ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 

แผนด ำเนินงำน 
O๑๒ รายงานผลการด าเนินงาน 

ประจ าป ี
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี จะต้องมีขอ้มูลสรุปผล  
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีของสถานศึกษา ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นางสาวประภาพร จ าเรญิ 
นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์
นางปิยภร โพธิ์งาม 
นางสาวพรพิไล ธกิาร 
นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 

กำรปฏิบัติงำน 
O๑๓ คู่มือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานจะต้องมี
ข้อมูลเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานตามภารกิจ
งานที่ได้รับมอบหมายและงานสนับสนุน
อื่นของแต่ละบุคคลพร้อมรายละเอียดของ 
ภารกิจงาน 

นางสาวประภาพร จ าเรญิ 
นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์
นางปิยภร โพธิ์งาม 
นางสาวพรพิไล ธกิาร 
นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 

กำรให้บรกิำร* 
O๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการ

ให้บริการ 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการจะตอ้งมี
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือ หรือมาตรฐานการ
ให้บริการตามอ านาจหนา้ที่หรือภารกิจ
ของสถานศึกษา ที่ผู้มารบับริการจะต้อง
รับทราบ ซึ่งประกอบด้วย ประเภทงาน
ให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/
แผนภูมิ การให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ใน
การให้บริการ และ ผู้รับผิดชอบในการ
ให้บริการ (ตาม พรบ.อ านวยความ
สะดวก) 

นางสาวประภาพร จ าเรญิ 
นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์
นางปิยภร โพธิ์งาม 
นางสาวพรพิไล ธกิาร 
นางสาวจุไรรตัน์ สาล ี
นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 

O๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ต้องมีข้อมูล
สถิติการให้บริการ ตามอ านาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของสถานศึกษา และเป็นข้อมูล  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาติ 
นางสาวประภาพร จ าเรญิ 
นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์
นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง 
นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว 
นางสาวขวัญใจ ทายทอง 
นางสาวอริสรา หนูโงน 
นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 



ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 
กำรให้บรกิำร* (ต่อ) 
O๑๖ รายงานผลการส ารวจความ

พึงพอใจ การให้บริการ 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ ต้องมี ข้อมูลสรุปผลการ 
ส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตาม  
อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖๑ 

นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาติ 
นางสาวประภาพร จ าเรญิ 
นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์
นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง 
นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว 
นางสาวขวัญใจ ทายทอง 
นางสาวอริสรา หนูโงน 
นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 

O๑๗ E–Service E–Service ต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับ
บริการตามอ านาจหน้าทีห่รือภารกจิของ 
สถานศึกษา โดยต้องเป็นช่องทางผ่านทาง
เว็บไซต์ของ สถานศึกษา เช่น Smart 
School, My office, AMSS++, Smart 
Area, Smart Office หรือโปรแกรมอื่นๆ 
ที่โรงเรียน สรา้งขึ้น เพื่อให้บริการ
ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาติ 
นางสาวประภาพร จ าเรญิ 
นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 

 

หมำยเหตุ :  *การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา   
My office หมายถึง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

การรับหนังสือ การลงทะเบียนรับหนังสือจากภายนอก การน าส่งเอกสาร ระบบบันทึกข้อความ การออกเลขที่ค าสั่ง 
ระบบบันทึกไปราชการ ระบบหนังสือราชการภายใน การรับ – ส่งหนังสือเวียนภายใน และการใช้งานระบบวันลา  

AMSS++ (Area Management Support System) หมายถึง โปรแกรมสนับสนุนการบริหารจัดการ
ของ   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส าหรับให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้สารสนเทศในการบริ หารงานในเขต
พื้นที่ ๔ ด้าน คือ ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านนโยบายและแผน ด้านงบประมาณ และด้านวิชาการ   

Smart Area หมายถึง โปรแกรมระบบรับส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้แทนระบบ e-Office 
เดิม       

Smart Office หมายถึง ระบบส านักงานอัจฉริยะ โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มา
ประยุกต์ใช้ ในส านักงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถท างานได้ทุกที่ ทุกเวลา 
 
 



 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓  กำรบริหำรเงินงบประมำณ 
ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
O๑๘ แผนการใช้จา่ยงบประมาณ 

ประจ าป ี
แผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี 
จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ แผนการใช้จา่ย
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พร้อมรายละเอียด 

นางสุภาพ อาจนนลา 
นางสาวประภาพร จ าเรญิ 
นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 

O๑๙ รายงานการก ากับตดิตาม การใช้
จ่ายงบประมาณ รายภาคเรียน 

รายงานการก ากับตดิตามการใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ ๖ เดอืน จะต้องมี
ข้อมูลการก ากับติดตามการใชจ้่าย
งบประมาณ ของสถานศึกษาตาม
แผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสถานศกึษาเป็นรอบ 
๖ เดือน 

นางสุภาพ อาจนนลา 
นางสาวประภาพร จ าเรญิ 
นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 

O๒๐ รายงานผลการใช้จา่ย
งบประมาณ ประจ าป ี

รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณ
ประจ าปี ต้องมีข้อมูล สรปุผลการใช้
จ่ายงบประมาณตามแผนการใชจ้่าย 
งบประมาณประจ าปีของสถานศึกษา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นางสุภาพ อาจนนลา 
นางสาวประภาพร จ าเรญิ 
นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสด ุ
O๒๑ แผนการจัดซื้อจดัจ้างหรอื 

แผนการจัดหาพัสด ุ
แผนการจัดซื้อจดัจ้างหรอืแผนการ
จัดหาพัสดุ จะต้องมี แผนการจดัซื้อจัด
จ้างหรือแผนการจัดหาพสัดุ ตามที่ 
สถานศึกษาจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจดัซื้อ จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และจะต้อง เป็นข้อมูลภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาติ 
นางปิยภร โพธิ์งาม 
นางสาวประภาพร จ าเรญิ 
นางสาวพวงพยอม บัลลงัค์ 
นางสาวพรพิไล ธกิาร 

 
 
 
 
 



ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ (ต่อ) 
O๒๒ ประกาศตา่ง ๆ เกี่ยวกับการ

จัดซื้อจัดจา้งหรือการจดัหาพัสดุ 
ประกาศตา่ง ๆ เกี่ยวกับการจดัซื้อจัด
จ้างหรือการจดัหาพัสดุ จะต้องมี
ประกาศตามที่สถานศึกษาต้อง
ด าเนินการตาม พรบ. การจัดซื้อจดัจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น และ 
จะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาติ 
นางปิยภร โพธิ์งาม 
นางสาวประภาพร จ าเรญิ 
นางสาวพวงพยอม บัลลงัค์ 
นางสาวพรพิไล ธกิาร 

O๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจดัหาพสัดุรายเดือน 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน จะต้องมขี้อมูลสรุปผล
การจดัซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.๑ 
และ จะต้องเป็นข้อมูลภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาติ 
นางปิยภร โพธิ์งาม 
นางสาวประภาพร จ าเรญิ 
นางสาวพวงพยอม บัลลงัค์ 
นางสาวพรพิไล ธกิาร 

O๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจ าปี จะตอ้งมีข้อมูล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑       
ที่ผ่านมาอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 
๑) สรุปผลการจัดซื้อจดัจ้างหรือการ 
จัดหาพัสดุ ๒) ปัญหาและอุปสรรคของ
การจดัซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด ุ 
๓) ข้อเสนอแนะการปรับปรุง
พัฒนาการจัดซื้อจดัจา้ง หรือการจัดหา
พัสด ุ

นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาติ 
นางปิยภร โพธิ์งาม 
นางสาวประภาพร จ าเรญิ 
นางสาวพวงพยอม บัลลงัค์ 
นางสาวพรพิไล ธกิาร 

 
 
 
 
 
 



 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔  กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
O๒๕ นโยบายการบริหารทรพัยากร 

บุคคล 
นโยบายการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา จะต้องมีนโยบายหรือทิศ
ทางการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
ที่มีความโปร่งใส สอดคลอ้งกับการ
ขับเคลื่อนภารกิจของ สถานศึกษาและ 
ทิศทางการปฏิรูปประเทศ หมายเหตุ : 
ภารกิจของสถานศึกษา หมายถึง 
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตาม
เจตนารมณ์ของ พรบ.การศึกษาชาต ิ

นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาติ 
นางปิยภร โพธิ์งาม 
นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 

O๒๖ การด าเนินการตามนโยบาย  
การบริหารทรพัยากรบุคคล 

การด าเนินการตามการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษา จะต้องมกีารด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหารงานบุคคล  
ในสถานศึกษา เช่น การวางแผนอัตรา 
ก าลังการสรรหาคนด ีคนเก่งเพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา 
การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร 
การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชพี)  
การพัฒนาคุณภาพชวีิต การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและ 
รักษาวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา 
เป็นต้น ทั้งนี้ต้อง เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และ พรบ.ที่เกี่ยวข้อง 

นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาติ 
นางปิยภร โพธิ์งาม 
นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 

 
 
 
 
 
 
 



ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (ต่อ) 
O๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและ

พัฒนา ทรัพยากรบุคคล 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา จะต้องมีการ 
ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ครูและบุคลากรในสถานศึกษาซึ่งเป็นไป
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และพรบ.ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การ
บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การ
พัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การ
ให้คุณให้โทษ และการสร้างขวัญก าลังใจ 

นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาติ 
นางปิยภร โพธิ์งาม 
นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 

O๒๘ รายงานผลการบริหารและ
พัฒนา ทรัพยากรบุคคล
ประจ าป ี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาประจ าปี จะต้องมี
การประเมินผลการบริหารและพัฒนาครู
และบุคลากรในสถานศึกษาประจ าปีและ
จัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีของสถานศึกษาในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาติ 
นางปิยภร โพธิ์งาม 
นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 

 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕  กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส 
ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
O๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการ เรือ่ง

ร้องเรียนการทุจรติ 
นโยบายการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา จะต้องมีนโยบายหรือทิศ
ทางการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ที่
มีความโปร่งใส สอดคลอ้งกับการ
ขับเคลื่อนภารกิจของ สถานศึกษาและทิศ
ทางการปฏิรูปประเทศ หมายเหตุ : 
ภารกิจของสถานศึกษา หมายถึง บทบาท
หน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ 
พรบ.การศึกษาชาต ิ

นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาติ 
นางปิยภร โพธิ์งาม 
นางสาวประภาพร จ าเรญิ 
นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 
นางฉวีวรรณ เดชเดชา 

นางจันทรกร วรทรัพย ์



ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต (ต่อ) 
O๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  

การทจุรติ 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจรติของบุคลากรใน
สถานศึกษา โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่าน
ทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา 

นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาต ิ
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาวอริสรา หนูโงน 
นางเตือนใจ สรุะภา 
นางสาวจริยา จันทร์แดง 
นายฐานันดร โชตผิล 

O๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน  
การทจุรติประจ าป ี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประจ าปี จะต้องมีข้อมูลสรุปจ านวน 
ประเภทและผลการด าเนนิงาน เรื่อง
ร้องเรียนการทุจรติของบุคลากรใน
สถานศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาติ 
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาวอริสรา หนูโงน 
นางเตือนใจ สรุะภา 
นางสาวจริยา จันทร์แดง 
นายฐานันดร โชตผิล 

กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนรว่ม 
O๓๒ ช่องทางการรับฟังความ

คิดเห็น 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จะต้องมี
ช่องทาง ทีผู่้รับบริการ ผูม้าติดต่อหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยจะต้องเป็น
ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา 

นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาติ 
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาวอริสรา หนูโงน 
นางเตือนใจ สรุะภา 
นางสาวจริยา จันทร์แดง 
นายฐานันดร โชตผิล 
นายอัมพร นันนวล 

O๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมี 
ส่วนร่วม 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนรว่มจะ 
ต้องมีการด าเนินการ หรอืกิจกรรมที่แสดง
ถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกจิ
ของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน รว่ม
ด าเนินการ ร่วมแลกเปลีย่นความ คดิเห็น 
ร่วมตดิตามประเมินผลร่วมแสดงความ
ยินดี เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ปัจจุบัน 

นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาติ 
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาวอริสรา หนูโงน 
นางเตือนใจ สรุะภา 
นางสาวจริยา จันทร์แดง 
นายฐานันดร โชตผิล 
นางสาววราพัณณ ์จิระอรุณพัฒน ์

 
 



ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต  ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณชน
ได้รับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริ หาร          
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน  
การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของสถานศึกษาที่จะป้องกันการทุจริต       
ในสถานศึกษาให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้   

แหล่งข้อมูล เว็บไซต์สถานศึกษา   
ประเด็นส ำรวจ ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย (๑๕ ข้อมูล) ดังต่อไปนี้  

 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 
เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 
O๓๔ เจตจ านงสุจริตของผู้บรหิาร เจตจ านงสุจริตของผู้บรหิาร จะต้องม ี

การแสดงเจตนารมณ ์หรอืค ามั่นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสูงสดุคนปัจจุบัน  
ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารสถานศึกษา
อย่างซ่ือสัตย์สุจรติ โปร่งใสและเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจดัท าอยา่งน้อย ๒ 
ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

นายตร ีศตสังวัตสร์ 
นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาต ิ
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาวศศธิร จันทรช์นะ 
นางสาวจุไรรตัน์ สาล ี
 

O๓๕ การมีสว่นร่วมของผู้บริหาร การมีสว่นร่วมของผู้บริหาร จะต้องมีการ 
ด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมี
ส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาสูงสุด 
คนปัจจุบัน ในการให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา 

นายตร ีศตสังวัตสร์ 
นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาต ิ
นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ
นายอัมพร นันนวล 
นางสาวจุไรรตัน์ สาล ี

กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อกำรป้องกันกำรทุจรติ 
O๓๖ การประเมินความเสี่ยงการ

ทุจริต ประจ าป ี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าปี จะต้องมีการประเมินความเสี่ยง
ของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
สถานศึกษา และจะต้องเป็นการ
ด าเนินงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

นายตร ีศตสังวัตสร์ 
นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาต ิ
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นายอัมพร นันนวล 
นางสาวจุไรรตัน์ สาล ี



ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 
กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อกำรป้องกันกำรทุจรติ (ต่อ) 
O๓๗ การด าเนินการเพื่อจัดการ

ความเสี่ยงการทุจริต 
การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต จะตอ้งมีการด าเนินการ หรือกิจกรรม
ที่แสดงถึงการจดัการความเสี่ยงของ การ
ด าเนินงานที่อาจกอ่ให้เกิดการทุจริต หรือ
การขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา และ
จะต้องเป็นการด าเนินงานภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายตร ีศตสังวัตสร ์
นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาต ิ
นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ
นางสุภาพ อาจนนลา 
นายอัมพร นันนวล 
 

กำรเสรมิสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
O๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องมี

การด าเนินการหรอื กจิกรรมที่แสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์รให้ บุคลากรใน
สถานศึกษามีทัศนคต ิค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงาน อย่างซ่ือสัตยส์ุจริต และจะต้อง
เป็นข้อมูลภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ 

นายตร ีศตสังวัตสร ์
นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาต ิ
นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ
นางสุภาพ อาจนนลา 
นายอัมพร นันนวล 
 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
O๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกันการ

ทุจริต ประจ าป ี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
จะต้องมีข้อมูล แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ของสถานศึกษา พรอ้มรายละเอียด 

นายตร ีศตสังวัตสร ์
นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาต ิ
นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ
นางสุภาพ อาจนนลา 
นายอัมพร นันนวล 

O๔๐ รายงานการก ากับตดิตามการ  
ด าเนินการป้องกันการทจุริต  
รายภาคเรียน 

รายงานการก ากับตดิตามการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริต รายภาคเรียน จะต้องมี
ข้อมูลสรุปผลการด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตของสถานศึกษา รายภาคเรียน และ
จะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายตร ีศตสังวัตสร ์
นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาต ิ
นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ
นางสุภาพ อาจนนลา 
นายอัมพร นันนวล 
นายฐานันดร โชตผิล 

 
 
 



ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต (ต่อ) 
O๔๑ รายงานผลการด าเนินการ

ป้องกัน การทจุรติประจ าปี 
รายงานผลการด าเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจ าปี จะต้องมขี้อมูลสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ 
ทุจริตของสถานศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นายตร ีศตสังวัตสร์ 
นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาต ิ
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 

 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มำตรกำรภำยในเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 

มำตรกำรภำยในเพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริต 
O๔๒ มาตรการเผยแพร่ข้อมูล  

ต่อสาธารณะ 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
จะต้องมีแนวปฏิบัติ ของสถานศึกษา เช่น 
การก าหนดขั้นตอน วธิีการ และงานที ่
เกี่ยวข้องกับการเผยแพรข่้อมูลต่อ
สาธารณะ 

นายตร ีศตสังวัตสร์ 
นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาต ิ
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นายรุจน์ เล่าฮ่ะ 
นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ 

O๔๓ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
มีส่วนร่วม 

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้สว่นเสียมีส่วนร่วม 
จะต้องมีแนวปฏิบัติ ของสถานศึกษา เช่น 
การก าหนดขั้นตอน วธิีการ และงานที ่
เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

นายตร ีศตสังวัตสร์ 
นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาต ิ
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นายรุจน์ เล่าฮ่ะ 

O๔๔ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจา้ง จะต้องมีแนวปฏิบัติของ
สถานศึกษา เช่น การก าหนดขั้นตอน 
วิธีการและงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซือ้จัดจา้งหรือการ
จัดหาพัสด ุ

นายตร ีศตสังวัตสร ์
นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาต ิ
นางปิยภร โพธิ์งาม 
นางสุภาพ อาจนนลา 

O๔๕ มาตรการจัดการเรือ่งร้องเรียน 
การทจุรติ 

มาตรการจัดการเรือ่งร้องเรียนการทุจริต 
จะต้องมีแนวปฏิบัติของสถานศึกษา เช่น 
การก าหนดขั้นตอน วธิีการ และงานที ่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที ่ในหน่วยงาน 

นายตร ีศตสังวัตสร์ 
นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาต ิ
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นายรุจน์ เล่าฮ่ะ 
นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ 

 



ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยชื่อผู้รับผิดชอบ 
มำตรกำรภำยในเพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริต (ต่อ) 
O๔๖ มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการรับสินบน จะต้องมี

แนวปฏิบัติของ สถานศึกษา เช่น การ
ก าหนดขั้นตอน วิธกีาร และงานที่ 
เกี่ยวข้อง กับการป้องกันการรับสินบน 

นายตร ีศตสังวัตสร์ 
นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาต ิ
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นายรุจน์ เล่าฮ่ะ 

O๔๗ มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
กับผลประโยชน์ส่วนรวม 

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์
ส่วนรวมจะต้องมีแนวปฏิบัติของ
สถานศึกษา เช่น การก าหนดขั้นตอน 
วิธีการ และงานที่เกี่ยวข้องกับการ 
ป้องกันการขัดกันระหวา่งผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับ ผลประโยชนส์่วนรวม 

นายตร ีศตสังวัตสร์ 
นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาต ิ
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นายรุจน์ เล่าฮ่ะ 
นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ 

O๔๘ มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจจะต้อง
มีแนวปฏิบัติของสถานศึกษา เช่น การ
ก าหนดขั้นตอน วิธกีาร และงานที่ 
เกี่ยวข้อง กับการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานเพื่อลดการใช้ดลุพินิจ 

นายตร ีศตสังวัตสร์ 
นางสาวจฬุารัตน์ แกว้ไชยชาต ิ
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นายรุจน์ เล่าฮ่ะ 
นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ 

 

มีหน้ำที่    จัดเตรียม จัดหา จัดท าเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นค าถามที่
รับผิดชอบและจัดส่งเอกสารหลักฐานให้กับผู้รายงาน “การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ (แอดมินผู้ดูแลเว็บไซต์โรงเรียน : นายวุฒิพรรณ คณาญาติ) ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในวันที่ ๒๕ 
ตุลาคม ๒๕๖๒  

 

๔. คณะกรรมกำรรำยงำนผล “กำรประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประกอบด้วย 
๔.๑ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ๔.๒ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการและ 
          แอดมินผู้ดูแลเว็บไซต์โรงเรียน 

มีหน้ำที่        รับเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย จากคณะกรรมการฝ่ายรวบรวมเอกสาร และเข้าไป
รายงานผลการด าเนินงาน “การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในเว็บไซต์ 
ของโรงเรียนบ้านบางจาก ตามที่ได้สร้างหัวข้อไวแ้ล้ตามลิ้งค์นี ้http://www.banbangchakschool.com/mainpage 
ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

http://www.banbangchakschool.com/mainpage


ให้คณะกรรมการที่ได้รบัแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้บังเกิดผล
ดีและประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและราชการสืบไป หากมีปัญหาขัดข้องประการใดให้แจ้งคณะกรรมการอ านวยการ
ทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านบางจาก ตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้ 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 
                                                                  สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

                     ลงชื่อ 
                             (นายตรี ศตสังวัตสร์) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
แบบลงลำยมือชื่อรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเพื่อรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของสถำนศึกษำ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โรงเรียนสุจริต 

“กำรประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๖๕/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 
๑ นายตร ี ศตสังวัตสร ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก  
๒ นายรุจน ์ เล่าฮ่ะ ครูช านาญการพิเศษ  
๓ นางสาวจฬุารัตน ์ แก้วไชยชาต ิ ครูช านาญการพิเศษ  
๔ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ  
๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครูช านาญการ  
๖ นางปิยภร โพธิ์งาม ครู ค.ศ.๑  
๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู ค.ศ.๑  
๘ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  
๙ นางสาวฐติิรตัน์ ฟอมไธสง ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวพวงพยอม บัลลังค ์ ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวศศธิร จันทร์ชนะ ครู ค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย  
๑๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย  
๑๔ นางสาวอัยย ์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย  
๑๕ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย  
๑๖ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครูผู้ช่วย  
๑๗ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ  
๑๘ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  
๑๙ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจา้ง อบจ.สป.  
๒๐ นางสาววราพัณณ ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจา้ง  
๒๑ นางสาวจุไรรตัน ์ สาล ี ครูวิทย ์- คณิต สพป.สป. เขต ๑  
๒๒ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  
๒๓ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  
๒๔ นางจันทรกร วรทรัพย ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรว่ม  

 

http://www.nayokcity.go.th/ITA/order.pdf

