
 

 

 
ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 

ที่ ๖๒ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเพื่อรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

ของสถำนศึกษำ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โรงเรียนสุจริต 
“กำรประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 

............................................................................................................................................................................ 
ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ด าเนินการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
๒ กลุ่มคือกลุ่มท่ี ๑ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และกลุ่มที่ ๒ โรงเรียนสุจริตที่ไม่ใช่โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ให้สามารถด าเนินตามปฎิญญาของโรงเรียนสุจริต 
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ขับเคลื่อนสู่ โรงเรียน ตลอดนการบริหารจัดการ การนิเทศก ากับ
ติดตาม โรงเรียนสุจริตให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันการทุจริต สามารถเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน นั้น 
  ดังนั้น เพ่ือให้การน านโยบายสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนบ้านบางจาก สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 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 เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๓ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
๑.๔ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๑.๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๖ นางจุฬารัตน์ เฟ่ืองฟู  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที ่  ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหาในการด าเนินงานแก่คณะกรรมการฝ่าย

ต่าง ๆ ให้การสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร อ านวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และติดตามผลการ
ด าเนินงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
๒.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

 

 

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


 
๒.๓ นายรุจน ์เล่าฮะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

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

๒.๖ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๗ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๘ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๙ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวอัยย์  แก้วอาชา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๖ นางสาวปาจารีย์  เศษโถ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

๒.๑๗ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

๒.๑๘ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๒.๒๐ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๒.๒๑ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๒ นางจันทรกร วรทรัพย์ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๓ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

  ๒.๒๔ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที ่ วางแผน และด าเนินงานของโครงการโรงเรียนสุจริตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยรวบรวมเอกสำร ประกอบด้วย 
แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 

OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวช้ีวัดที่ ๙ – ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ ประกอบด้วย 
ตัวช้ีวัดที่ ๙ กำรเปิดเผยข้อมูล  

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของสถานศึกษา 
เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพ้ืนฐาน        
ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน             



การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจ าปี และ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และ (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในสถานศึกษา ได้แก่  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ ข้อมูลในประเด็นข้า งต้นแสดงถึงความ
โปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย ๕ 
ตัวชี้วัดย่อย (๓๓ ข้อมูล) ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐำน 
ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยช่ือผู้รับผิดชอบ 
O๑ โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่ง

ส่วนราชการของสถานศึกษา   
o ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ และการ
แบ่งส่วนงานภายใน   เช่น งาน ๔ ฝ่าย 
หรือ ภาระงาน และองค์คณะบุคคล  
เป็นต้น 

นางจุฬารัตน์ เฟ่ืองฟู 
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 

O๒ ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงรายนามของผู้บริหารของ
สถานศึกษา   
o ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง  
รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุด
หรือหัวหน้าสถานศึกษา และผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการ บริหารของสถานศึกษา 

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 

O๓ อ านาจหน้าที่ o แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของ
สถานศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด 

นางจุฬารัตน์ เฟ่ืองฟู 
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 

O๔ แผนยุทธศาสตร์ หรือ 
แผนพัฒนาสถานศึกษา  * 

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของ
สถานศึกษาท่ีมีระยะมากกว่า ๑ ปี   
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น 
ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เป็นต้น   
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้
ครอบคลุมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นางสาวประภาพร จ าเริญ 
นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ 
นายรุจน์ เล่าฮะ 
 

หมายเหตุ: *แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา บางสถานศึกษาเรียกว่า แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
บางสถานศึกษาเรียกว่า แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX 
 



ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยช่ือผู้รับผิดชอบ 
O๕ ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้   

o ที่อยู่สถานศึกษา   
o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  
o หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)  
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) 
o แผนที่ตั้งสถานศึกษา  

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว 
นางฉวีวรรณ เดชเดชา 

นางจันทรกร วรทรัพย์ 

O๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง o แสดงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติงาน ของ
สถานศึกษา เช่น   
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม   
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม    
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕   
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ และที่แก้ไข เพิ่มเติม   
- พรบ.สภาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๖   
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ
บริหารจัดการและ ขอบเขตการปฏิบัติ
หน้าท่ีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีเป็นนิติ 
บุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๖ (ออกตาม มาตรา ๓๕ พรบ.
ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ)    
- กฎกระทรวงก าหนดจ านวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
๒๕๔๖ เป็นต้น   

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาวขวัญใจ ทายทอง 
นางสาวอัยย์ แก้วอาชา 
นางสาวปาจารีย์  เศษโถ 

นางฉวีวรรณ เดชเดชา 

นางเตือนใจ สุระภา 

นางสาวจริยา จันทร์แดง 

 



ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยช่ือผู้รับผิดชอบ 
O๗ ข่าวประชาสัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง

กับการด าเนินงานตามอ านาจ หน้าที่หรือ
ภารกิจของสถานศึกษา   
o เป็นขอ้มูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.
๒๕๖๓  

นางจุฬารัตน์ เฟ่ืองฟู 
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาวประภาพร จ าเริญ 

O๘ Q&A o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และสถานศึกษา
สามารถสื่อสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้ 
โดยมี ลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง 
เช่น Web board, กล่องข้อความ ถาม-
ตอบ เป็นต้น   
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น
ได้จากเว็บไซต์หลักของ สถานศึกษา 

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาวประภาพร จ าเริญ 

O๙ Social Network o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
สถานศึกษา เช่น Facebook หรือ Line 
หรือ Twitter หรือ Instagram เป็นต้น   
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น
ได้จากเว็บไซต์หลักของ สถานศึกษา 

นางจุฬารัตน์ เฟ่ืองฟู 
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาวประภาพร จ าเริญ 

 
 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙.๒  กำรบริหำรงำน 
กำรด ำเนินงำน 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยช่ือผู้รับผิดชอบ 
O๑๐ แผนด าเนินงานประจ าปี o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของ

สถานศึกษาท่ีมีระยะ ๑ ปี มีข้อมูล 
รายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือ
กิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ ระยะเวลาใน
การด าเนินการ เป็นต้น   
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นางสาวประภาพร จ าเริญ 
นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ 
นางปิยภร โพธิ์งาม 
นางสาวพรพิไล ธิการ 
นางสาวนิดติญา บุญพา 

 
 
 



ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยช่ือผู้รับผิดชอบ 
O๑๑ รายงานการก ากับ ติดตาม 

การด าเนินงาน ประจ าปี  
รอบ ๖ เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
ตามแผนด าเนินงานประจ าปี  
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า 
เช่น ความก้าวหน้าการ ด าเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณท่ีใช้ ด าเนินงาน เป็นต้น   
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรก 
ของปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

นางสาวประภาพร จ าเริญ 
นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ 
นางปิยภร โพธิ์งาม 
นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 

O๑๒ รายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผน
ด าเนินงานประจ าปี   
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ด าเนินงาน เช่น ผลการด าเนินการ 
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
เป็นต้น   
o เป็นรายงานผลการด าเนินงานของปี 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

นางสาวประภาพร จ าเริญ 
นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ 
นางปิยภร โพธิ์งาม 
นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 

 
กำรปฏิบัติงำน 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยช่ือผู้รับผิดชอบ 
O๑๓ คู่มือหรือมาตรฐานการ 

ปฏิบัติงาน 
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 
๔ ฝ่าย ของสถานศึกษา  ที่บุคลากรใน
สถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน   
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติ ภารกิจใด ส าหรับ
บุคลากรในสถานศึกษา ก าหนดวิธีการ
ขั้นตอน การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ 
นางสาวอริสรา หนูโงน 
 

 
 
 
 
 



กำรให้บริกำร   
   การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตาม พรบ.การอ านวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘         
(ของสถานศึกษา) ส าหรับสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจ านวนมาก  อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การ
ปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความส าคัญต่อภารกิจของสถานศึกษา 
ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยช่ือผู้รับผิดชอบ 

O๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ สถานศึกษา
ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือ
ติดต่อกับสถานศึกษา   
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น 
คู่มือหรือแนวทาง การปฏิบัติส าหรับการ
ให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอน 
การให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการ
ให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการ ให้บริการ 
และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น 

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางจุฬารัตน์ เฟื่องฟู 
นางสุภาพ อาจนนลา 
นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 
 

O๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการ ให้บริการ o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตาม
ภารกิจของสถานศึกษา   
o เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดข้ึนในปี 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 

O๑๖ รายงานผลการส ารวจความ 
พึงพอใจการให้บริการ 

o แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือ ภารกิจ
ของสถานศึกษา   
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาวขวัญใจ ทายทอง 
นางฉวีวรรณ เดชเดชา 

O๑๗ E–Service* o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ
ขอรับบริการตามอ านาจ หน้าที่ภารกิจ
ของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์  
เพ่ือช่วยอ านวย ความสะดวกแก่ผู้ขอรับ
บริการ   
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก  
ของสถานศึกษา 

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาวขวัญใจ ทายทอง 

 



   หมายเหตุ:  *E–Service แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่ภารกิจของ
หน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น  

SMSS++ (School Management Support System) หมายถึง โปรแกรมสนับสนุนการบริหารจัดการของ 
สถานศึกษา ส าหรับให้บุคลากรในสถานศึกษาใช้สารสนเทศในการบริหารงานในสถานศึกษา ๔ ด้าน คือ           
ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านนโยบายและแผน ด้านงบประมาณ และด้านวิชาการ  

โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอ่ืนๆ ที่มีการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน หรือระบบส านักงานอัจฉริยะ โดยการ
น า เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้มาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และสามารถ ท างานได้ทุกที่ ทุกเวลา 
 

 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ    
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยช่ือผู้รับผิดชอบ 
O๑๘ แผนการใช้จ่าย งบประมาณ

ประจ าปี 
o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีมีระยะ ๑ ปี   
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น 
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัด 
สรรงบประมาณตามประเภทรายการ
ใช้จ่าย เป็นต้น   
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

นางสุภาพ อาจนนลา 
นางสาวประภาพร จ าเริญ 
นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 

O๑๙ รายงานการก ากับติดตาม การใช้
จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปี   
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า 
เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย 
งบประมาณ เป็นต้น   
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรก 
ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

นางสุภาพ อาจนนลา 
นางปิยภร โพธิ์งาม 
นางสาวประภาพร จ าเริญ 
นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 

 
 
 
 
 



ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยช่ือผู้รับผิดชอบ 
O๒๐ รายงานผลการใช้จ่าย 

งบประมาณประจ าปี 
o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี   
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้
จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น   
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

นางสุภาพ อาจนนลา 
นางปิยภร โพธิ์งาม 
นางสาวประภาพร จ าเริญ 
นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 

 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยช่ือผู้รับผิดชอบ 
O๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ

แผนการจัดหาพัสดุ 
o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุตามท่ี สถานศึกษา 
จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

นางจุฬารัตน์ เฟ่ืองฟู 
นางปิยภร โพธิ์งาม 
นางสาวขวัญใจ ทายทอง 
 

O๒๒ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การ
จัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหา
พัสดุ  

o แสดงประกาศตามที่สถานศึกษา
จะต้องด าเนินการตาม พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เช่น ประกาศ เชิญ
ชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

นางจุฬารัตน์ เฟ่ืองฟู 
นางปิยภร โพธิ์งาม 
นางสาวขวัญใจ ทายทอง 
 

 
 
 
 
 



ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยช่ือผู้รับผิดชอบ 
O๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ

การจัดหาพัสดุ รายเดือน 
o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ
สถานศึกษา (แบบ สขร.๑)    
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อ  
จัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่
ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือ
จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่
เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลง เหตุผล ที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อ หรือจ้าง เป็นต้น 
o จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่
มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใด ให้
ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)    
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

นางจุฬารัตน์ เฟ่ืองฟู 
นางปิยภร โพธิ์งาม 
นางสาวขวัญใจ ทายทอง 
 

O๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของ
สถานศึกษา (แบบ สขร.๑)    
o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น 
งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น  
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

นางจุฬารัตน์ เฟ่ืองฟู 
นางปิยภร โพธิ์งาม 
นางสาวขวัญใจ ทายทอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙.๔  กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยช่ือผู้รับผิดชอบ 
O๒๕ นโยบายการบริหาร ทรัพยากร

บุคคล 
o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ 
เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีความ โปร่งใสและมีคุณธรรม   
o เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือ
ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหรือนโยบาย
ที่ก าหนดในนามของสถานศึกษา   
o เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับใน
สถานศึกษาในปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

นางจุฬารัตน์ เฟ่ืองฟู 
นางปิยภร โพธิ์งาม 
นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 

O๒๖ การด าเนินการตามนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

o แสดงการด าเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การ
วางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคน
เก่งเพ่ือปฏิบัติงานตาม ภารกิจของ
สถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การ
สร้างทางก้าวหน้าใน สายอาชีพ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร การ ประเมินผล การ
ปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของ บุคลากรใน 
สถานศึกษา เป็นต้น   
o เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับ
กับนโยบายการบริหาร ทรัพยากร
บุคคล ตามข้อ O๒๕ หรือเป็นไปตาม
กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O๒๕  
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

นางจุฬารัตน์ เฟ่ืองฟู 
นางปิยภร โพธิ์งาม 
นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 

 
 
 
 



 
ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยช่ือผู้รับผิดชอบ 

O๒๗ หลักเกณฑ์การบริหาร และ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ดังนี้   
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร   
o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร   
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร   
o หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการ
สร้างขวัญก าลังใจ   
o เป็นหลักเกณฑ์ท่ียังใช้บังคับใน
สถานศึกษา ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

นางจุฬารัตน์ เฟ่ืองฟู 
นางปิยภร โพธิ์งาม 
นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 

O๒๘ รายงานผลการบริหาร และ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปี 

o แสดงผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล   
o มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการตาม 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผลการวิเคราะห์การบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น   
o เป็นรายงานผลการด าเนินงาน ในปี 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

นางจุฬารัตน์ เฟ่ืองฟู 
นางปิยภร โพธิ์งาม 
นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙.๕ กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส 
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยช่ือผู้รับผิดชอบ 
O๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่อง

ร้องเรียนการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการ
ต่อเรื่องร้องเรียนที่เก่ียวข้อง กับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของบุคลากรใน
สถานศึกษา   
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
เช่น รายละเอียดวิธีการ ที่บุคคลภายนอก
จะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอน
หรือวิธีการ ในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน 
ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ เป็นต้น 

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นายรุจน์ เล่าฮะ 
นายอัมพร นันนวล 
นายฐานันดร โชติผล 

O๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติ 
 มิชอบ 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ
แจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของบุคลากรใน
สถานศึกษาผ่านทาง ช่องทางออนไลน์   
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์ หลักของ
สถานศึกษา 

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นายอัมพร นันนวล 
นายฐานันดร โชติผล 

O๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติ  
มิชอบประจ าปี 

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบของ บุคลากรใน
สถานศึกษา   
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องท่ี
ด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)   
o เป็นข้อมูลในปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นายรุจน์ เล่าฮะ 
นายอัมพร นันนวล 
นายฐานันดร โชติผล 

 
 
 
 
 



กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม 
ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยช่ือผู้รับผิดชอบ 

O๓๒ ช่องทางการรับฟัง ความ
คิดเห็น 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ
แสดงความคิดเห็นต่อการ ด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา
ผ่านทาง ช่องทางออนไลน์   
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของ
สถานศึกษา 

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาวประภาพร จ าเริญ 
นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ 
นายฐานันดร โชติผล 

O๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
ภารกิจ ของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน 
ร่วมด าเนินการร่วมแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล  
เป็นต้น    
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาวประภาพร จ าเริญ 
นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ 
นายฐานันดร โชติผล 
นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ กำรป้องกันกำรทุจริต   
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของสถานศึกษา 

เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การด าเนินการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการ ป้องกันการทุจริต การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการ ภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการ เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น 
แสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมินเพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสภายใน
สถานศึกษา และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต 
ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย (๑๐ ข้อมูล) ดังนี้    

 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๑๐.๑ กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยช่ือผู้รับผิดชอบ 
O๓๔ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค าม่ันว่าจะ

ปฏิบัติหน้าที่และบริหาร สถานศึกษาอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลัก ธรรมาภิบาล โดยจัดท าอย่างน้อย ๒ 
ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 
o ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคน
ปัจจุบันของสถานศึกษา 

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางปิยภร โพธ์งาม 
นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว 
 

O๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหารสูงสุด
คนปัจจุบัน   
o เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง
ให้เห็นถึงการให้ความส าคัญ กับการ
ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษา
ด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใส   
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

นางสาวประภาพร จ าเริญ 
นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 

 
 
 
 
 
 



กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อกำรป้องกันกำรทุจริต 
ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยช่ือผู้รับผิดชอบ 

O๓๖ การประเมินความเสี่ยง  
การทุจริตประจ าปี 

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา   
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน 
เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของ
ความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ
ในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เป็นต้น  
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

นายตรี ศตสังวัตสร์ 
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นายรุจน์ เล่าฮะ 
นายอัมพร นันนวล 
นายฐานันดร โชติผล 

O๓๗ การด าเนินการเพ่ือจัดการ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา   
o เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่
สอดคล้องกับมาตรการหรือการ 
ด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามข้อ O๓๖   
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

นายตรี ศตสังวัตสร์ 
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นายรุจน์ เล่าฮะ 
นายอัมพร นันนวล 
นายฐานันดร โชติผล 

 
กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยช่ือผู้รับผิดชอบ 
O๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรม 

องค์กร 
o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร
ให้บุคลากรในสถานศึกษามีทัศนคติ 
ค่านิยมในการ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต อย่างชัดเจน   
o เป็นการด าเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

นายตรี ศตสังวัตสร์ 
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางเตือนใจ สุระภา 

นางฉวีวรรณ เดชเดชา 

นางสาวอริสรา หนูโงน 

 
 

 



แผนป้องกันกำรทุจริต 
ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ รำยช่ือผู้รับผิดชอบ 

O๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกัน  
การทุจริตประจ าปี 

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือ พัฒนาด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของ
สถานศึกษา   
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลา
ด าเนินการ เป็นต้น   
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้
ครอบคลุมปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

นายตรี ศตสังวัตสร์ 
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางเตือนใจ สุระภา 

นางฉวีวรรณ เดชเดชา 

นางสาวอริสรา หนูโงน 

 

O๔๐ รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกัน การทุจริต 
ประจ าปี รอบ ๖ เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต   
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการ ด าเนินการแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณท่ีใช้ ด าเนินงาน เป็นต้น   
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรก  
ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาวอัยย์  แก้วอาชา 
นางเตือนใจ สุระภา 

นางฉวีวรรณ เดชเดชา 

นางสาวอริสรา หนูโงน 

 

O๔๑ รายงานผลการด าเนินการ 
ป้องกันการทุจริตประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต   
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการ 
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
เป็นต้น   
o ใช้รายงานผลการด าเนินงาน ในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางเตือนใจ สุระภา 

นางฉวีวรรณ เดชเดชา 

นางสาวอริสรา หนูโงน 

นางสาวจริยา จันทร์แดง 

 
 
 
 



มีหน้ำที ่   จัดเตรียม จัดหา จัดท าเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นค าถามที่
รับผิดชอบและจัดส่งเอกสารหลักฐานให้กับผู้รายงาน “การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ (แอดมินผู้ดูแลเว็บไซต์โรงเรียน : นายวุฒิพรรณ คณาญาติ) ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในวันที่ ๑๑ 
กันยายน ๒๕๖๓  

 

๔. คณะกรรมกำรรำยงำนผล “กำรประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประกอบด้วย 
  ๔.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูช านาญการ  ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต 

ผู้ดูแลเว็บไซต์โรงเรียน และผู้จัดท า
เว็บไซต์โรงเรียน 

  ๔.๒ นางจุฬารัตน์ เฟ่ืองฟู  ครูช านาญการพิเศษ ผู้ช่วยโครงการโรงเรียนสุจริตและ 
         ผู้ดูแลเว็บไซต์โรงเรียน 
           

มีหน้ำที่        รับเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย จากคณะกรรมการฝ่ายรวบรวมเอกสาร และเข้าไป
รายงานผลการด าเนินงาน “การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในเว็บไซต์ 
ของโรงเรียนบ้านบางจาก ตามที่ได้สร้างหัวข้อไว้แล้ตามลิ้งค์นี้ http://www.banbangchakschool.com ให้เสร็จ
สิ้นเรียบร้อยภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้บังเกิดผล
ดีและประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและราชการสืบไป หากมีปัญหาขัดข้องประการใดให้แจ้งคณะกรรมการอ านวยการ
ทราบ เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงต่อไป พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านบางจาก ตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้ 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 
                                                                  สั่ง ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

                    ลงชื่อ 

                             (นายตรี ศตสังวัตสร์) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
 
 
 
 
 

http://www.banbangchakschool.com/mainpage


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
แบบลงลำยมือชื่อรับทรำบกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

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

“กำรประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ 
ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก ที่ ๖๒ / ๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๗ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก  
๒ นายรุจน์ เล่าฮะ ครูช านาญการพิเศษ  
๓ นางจุฬารัตน์ เฟ่ืองฟู ครูช านาญการพิเศษ  
๔ นางสุภาพ อาจนนลา ครูช านาญการ  
๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 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 นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว ครู ค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู ค.ศ.๑  
๑๓ นางสาวอัยย์ แก้วอาชา ครูผู้ช่วย  
๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครูผู้ช่วย  
๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครูผู้ช่วย  
๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู้ช่วย  
๑๗ นางสาวปาจารีย์   เศษโถ ครูผู้ช่วย  
๑๘ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ  
๑๙ นางสาวอริสรา หนูโงน ครูอัตราจ้าง อบจ.สป.  
๒๐ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  
๒๑ นางสาวจริยา จันทร์แดง ครูอัตราจ้าง  
๒๒ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย์ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๔ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

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


 
 


