
 
 

 
คําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก 

ท่ี ๕๘ / ๒๕๖๔ 
เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือรับการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน 

ของสถานศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โรงเรียนสุจริต 
“การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจําปHงบประมาณ ๒๕๖๔ 

............................................................................................................................................................................ 
ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ดําเนินการประเมินคุณธรรม 

และความโปร%งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ประจําป3งบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีกลุ%มเป:าหมาย 
๒ กลุ%มคือกลุ%มท่ี ๑ โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล และกลุ%มท่ี ๒ โรงเรียนสุจริตท่ีไม%ใช%โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในสังกัดท่ีเข@าร%วมโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ให@สามารถดําเนินตามปฎิญญาของโรงเรียนสุจริต 
เปEนไปตามยุทธศาสตรF พันธกิจ วัตถุประสงคF ขับเคลื่อนสู%โรงเรียน ตลอดนการบริหารจัดการ การนิเทศกํากับ
ติดตาม โรงเรียนสุจริตให@มีแนวปฏิบัติท่ีดีในการป:องกันการทุจริต สามารถเผยแพร%ผลงานสู%สาธารณชน นั้น 
  ดังนั้น เพ่ือให@การนํานโยบายสู%การพัฒนาอย%างเปEนรูปธรรม โรงเรียนบ@านบางจาก สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ จึงอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙(๑) พระราชบัญญัติระเบียบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๗ กฎกระทรวงแบ%งส%วนราชการและมาตรา ๒๗(๑) แห%งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข@าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แต%งต้ังข@าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปฏิบัติหน@าท่ี ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด@วย 

๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสรF  ผู@อํานวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาววิไลลักษณF ภู%กรุด รองผู@อํานวยการโรงเรียน      รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นายรุจนF เล%าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๔ นางจุฬารัตนF เฟQRองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการ   กรรมการ 
๑.๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๑.๗ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๘ นางสาววิไลลักษณF ภู%กรุด รองผู@อํานวยการโรงเรียน  กรรมการและผู@ช%วยเลขานุการ 
มีหน�าท่ี   ให@คําปรึกษา ให@ข@อเสนอแนะ แก@ไขปTญหาในการดําเนินงานแก%คณะกรรมการฝVาย

ต%าง ๆ ให@การสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร อํานวยความสะดวกให@กับคณะกรรมการฝVายต%างๆ และติดตามผลการ
ดําเนินงาน ให@เปEนไปตามวัตถุประสงคFของโครงการฯ ให@เปEนไปด@วยความเรียบร@อย 
 
 

 



๒. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด@วย 
๒.๑ นายตรี ศตสังวัตสรF  ผู@อํานวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสาววิไลลักษณF ภู%กรุด รองผู@อํานวยการโรงเรียน      รองประธานกรรมการ 
๒.๓ นายรุจนF เล%าฮะ  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๔ นางจุฬารัตนF เฟQRองฟู  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๒.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
๒.๖ นางสาวประภาพร จําเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๗ นางพวงพยอม รุจิโภชนF ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๘ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๙ นางสาวศศิธร จันทรFชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวณหทัย ป:อมชูแก@ว ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวอัยยF  แก@วอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู@ช%วย    กรรมการ 
๒.๑๖ นางสาวปาจารียF  เศษโถ ครูผู@ช%วย    กรรมการ 

๒.๑๗ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

๒.๑๘ นางสาวจริยา จันทรFแดง ครูอัตราจ@าง   กรรมการ 
๒.๑๙ นางจันทรกร วรทรัพยF ครูอัตราจ@าง   กรรมการ 
๒.๒๐ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๑ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 
๒.๒๒ นางสาววราพัณณF จิระอรุณพัฒนF พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

  ๒.๒๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน�าท่ี  วางแผน และดําเนินงานของโครงการโรงเรียนสุจริตให@เปEนไปด@วยความเรียบร@อย 

และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามวัตถุประสงคFของโครงการฯ 
 

๓. คณะกรรมการฝNายรวบรวมเอกสาร ประกอบด@วย 
แบบตรวจการเปOดเผยข�อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 

OIT) ใช�เก็บรวบรวมข�อมูลในตัวช้ีวัดท่ี ๙ – ตัวช้ีวัดท่ี ๑๐ ประกอบด�วย 
ตัวช้ีวัดท่ี ๙ การเปOดเผยข�อมูล  

เปEนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคFเพ่ือประเมินการเผยแพร%ข@อมูลท่ีเปEนปTจจุบันบนเว็บไซตF ของสถานศึกษา 
เพ่ือเป̂ดเผยข@อมูลต%าง ๆ ของสถานศึกษาให@สาธารณชนได@รับทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข@อมูลพ้ืนฐาน        



ได@แก% ข@อมูลพ้ืนฐาน ข%าวประชาสัมพันธF และการปฏิสัมพันธFข@อมูล (๒) การบริหารงาน ได@แก% แผนดําเนินงาน             
การปฏิบัติงาน และการให@บริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได@แก% แผนการใช@จ%าย งบประมาณประจําป3 และ
การจัดซ้ือจัดจ@างหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได@แก% นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ หลักเกณฑFการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และ (๕) การส%งเสริมความโปร%งใสในสถานศึกษา ได@แก%  การจัดการเรื่องร@องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการเป̂ดโอกาสให@เกิดการมีส%วนร%วม ซ่ึงการเผยแพร% ข@อมูลในประเด็นข@างต@นแสดงถึงความ
โปร%งใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของสถานศึกษา ตัวชี้วัดท่ี ๙ การเป̂ดเผยข@อมูล ประกอบด@วย ๕ 
ตัวชี้วัดย%อย (๓๓ ข@อมูล) ดังนี้ 

� ตัวช้ีวัดย�อยท่ี ๙.๑ ข�อมูลพ้ืนฐาน 
ข�อ ข�อมูล รายละเอียดข�อมูลท่ีเผยแพร� รายช่ือผู�รับผิดชอบ 
O๑ โครงสร@าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร@างการแบ%ง

ส%วนราชการของสถานศึกษา   
o ประกอบด@วยตําแหน%งท่ีสําคัญ และการ
แบ%งส%วนงานภายใน สอดคล@องกับภารกิจ
งาน ๔ ด@าน ได@แก% ด@านบริหารวิชาการ 
ด@านงบประมาณ ด@านบริหารงานบุคคล 
ด@านการบริหารท่ัวไปและคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนาน 

นางสาววิไลลักษณF ภู%กรุด 
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 

O๒ ข@อมูลผู@บริหาร o แสดงข@อมูลของผู@บริหารของสถานศึกษา  
o แสดงข@อมูล อย%างน@อยประกอบด@วย  
ชื่อ-นามสกุล ตําแหน%ง รูปถ%าย เบอรFโทรศัพทF 
และท่ีอยู%ไปรษณียFอิเล็กทรอนิกสF (E-mail) 

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 

O๓ อํานาจหน@าท่ี o แสดงข@อมูลหน@าท่ีและอํานาจของ
สถานศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด 

นางสาววิไลลักษณF ภู%กรุด 
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 

O๔ แผนยุทธศาสตรF หรือ 
แผนพัฒนาสถานศึกษา   

o แสดงแผนการดําเนินภารกิจของ
สถานศึกษาท่ีมีระยะมากกว%า ๑ ป3   
o มีข@อมูลรายละเอียดของแผนฯ 
ยกตัวอย%าง เช%น ยุทธศาสตรF หรือแนวทาง 
เป:าหมาย ตัวชี้วัด เปEนต@น   
o เปEนแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช@
ครอบคลุมป3 พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาววิไลลักษณF ภู%กรุด 
นางสาวประภาพร จําเริญ 
นางพวงพยอม รุจิโภชนF 
นายรุจนF เล%าฮะ 
 

 
 



 
ข�อ ข�อมูล รายละเอียดข�อมูลท่ีเผยแพร� รายช่ือผู�รับผิดชอบ 

O๕ ข@อมูลการติดต%อ แสดงข@อมูลการติดต%อ ดังนี้   
o ท่ีอยู%สถานศึกษา   
o หมายเลขโทรศัพทFท่ีสามารถติดต%อได@  
o หมายเลขโทรสาร (ถ@ามี)  
o ท่ีอยู%ไปรษณียFอิเล็กทรอนิกสF (e–mail) 
o แผนท่ีตั้งสถานศึกษา  

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาวณหทัย ป:อมชูแก@ว 
นางฉวีวรรณ เดชเดชา 

นางจันทรกร วรทรัพยF 

O๖ กฎหมายท่ีเก่ียวข@อง o แสดงกฎหมายท่ีเกี่ยวข@องกับการ
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติงาน ของ
สถานศึกษา เช%น   
- พรบ.การศึกษาแห%งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และ
ท่ีแก@ไขเพิ่มเติม   
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแก@ไขเพิ่มเติม  
- พรบ.ระเบียบข@าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก@ไข
เพิ่มเติม    
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕   
- พรบ.ข@อมูลข%าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ และท่ีแก@ไข เพิ่มเติม   
- พรบ.สภาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๖   
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว%าด@วยการ
บริหารจัดการและ ขอบเขตการปฏิบัติ
หน@าท่ีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีเปEนนิติ 
บุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๖ (ออกตาม มาตรา ๓๕ พรบ.
ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ)    
- กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑF วิธีการสรรหา
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
๒๕๔๖ เปEนต@น   

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาวขวัญใจ ทายทอง 
นางสาวอัยยF แก@วอาชา 
นางสาวปาจารียF  เศษโถ 

นางฉวีวรรณ เดชเดชา 

นางเตือนใจ สุระภา 

นางสาวจริยา จันทรFแดง 



 
ข�อ ข�อมูล รายละเอียดข�อมูลท่ีเผยแพร� รายช่ือผู�รับผิดชอบ 

O๗ ข%าวประชาสัมพันธF o แสดงข@อมูลข%าวสารต%าง ๆ ท่ีเก่ียวข@อง
กับการดําเนินงานตามอํานาจหน@าท่ีหรือ
ภารกิจของสถานศึกษา   
o เปEนข@อมูลข%าวสารท่ีเกิดข้ึนในป3 พ.ศ.
๒๕๖๔  

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาวประภาพร จําเริญ 

O๘ Q&A o แสดงตําแหน%งบนเว็บไซตFของ
สถานศึกษาท่ีบุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามข@อมูลต%าง ๆ ได@ และสถานศึกษา
สามารถสื่อสารให@คําตอบกับผู@สอบถามได@ 
โดยมี ลักษณะเปEนการสื่อสารได@สองทาง 
(Q&A) ยกตัวอย%างเช%น Web board, 
กล%องข@อความ ถาม-ตอบ เปEนต@น   
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช%องทางข@างต@น
ได@จากเว็บไซตFหลักของ สถานศึกษา 

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางจุฬารัตนF เฟQRองฟู 
นางสาวประภาพร จําเริญ 

O๙ Social Network o แสดงตําแหน%งบนเว็บไซตFของ
สถานศึกษาท่ีสามารถเชื่อมโยงไปยัง
เครือข%ายสังคมออนไลนFของสถานศึกษา 
ยกตัวอย%างเช%น Facebook ,Twitter, 
Instagram เปEนต@น 

นางจุฬารัตนF เฟQRองฟู 
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาวประภาพร จําเริญ 

 
� ตัวช้ีวัดย�อยท่ี ๙.๒  การบริหารงาน 
การดําเนินงาน 

ข�อ ข�อมูล รายละเอียดข�อมูลท่ีเผยแพร� รายช่ือผู�รับผิดชอบ 
O๑๐ แผนดําเนินงานประจําป3 o แสดงแผนการดําเนินภารกิจของ

สถานศึกษาท่ีมีระยะ ๑ ป3  
o มีข@อมูล รายละเอียดของแผนฯ 
ยกตัวอย%างเช%น โครงการหรือกิจกรรม 
งบประมาณท่ีใช@ ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ เปEนต@น   
o เปEนแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช@ในป3 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาววิไลลักษณF ภู%กรุด 
นางสาวประภาพร จําเริญ 
นางพวงพยอม รุจิโภชนF 
นางสาวพรพิไล ธิการ 
นางสาวนิดติญา บุญพา 



 
ข�อ ข�อมูล รายละเอียดข�อมูลท่ีเผยแพร� รายช่ือผู�รับผิดชอบ 

O๑๑ รายงานการกํากับ ติดตาม 
การดําเนินงาน ประจําป3  
รอบ ๖ เดือน 

o แสดงความก@าวหน@าในการดําเนินงาน
ตามแผนดําเนินงานประจําป3  
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก@าวหน@า 
อย%างน@อยประกอบด@วย ความก@าวหน@า
การดําเนินการแต%ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณท่ีใช@ดําเนินงาน 
เปEนต@น   
o เปEนข@อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรก 
ของป3งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

นางสาววิไลลักษณF ภู%กรุด 
นางสาวประภาพร จําเริญ 
นางพวงพยอม รุจิโภชนF 
นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 

O๑๒ รายงานผลการดําเนินงาน 
ประจําป3 

o แสดงผลการดําเนินงานตามแผน
ดําเนินงานประจําป3   
o มีข@อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ดําเนินงาน อย%างน@อยประกอบด@วยผลการ
ดําเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการ
ใช@จ%ายงบประมาณ ปTญหาอุปสรรค 
ข@อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป:าหมาย  
เปEนรายงานผลของป3งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ 

นางสาววิไลลักษณF ภู%กรุด 
นางสาวประภาพร จําเริญ 
นางพวงพยอม รุจิโภชนF 
นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 

 
การปฏิบัติงาน 

ข�อ ข�อมูล รายละเอียดข�อมูลท่ีเผยแพร� รายช่ือผู�รับผิดชอบ 
O๑๓ คู%มือหรือมาตรฐานการ 

ปฏิบัติงาน 
o แสดงคู%มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 
ท่ีบุคลากรในสถานศึกษาใช@ยึดถือปฏิบัติให@
เปEนมาตรฐานเดียวกัน   
o มีข@อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
อย%างน@อยประกอบด@วย คู%มือปฏิบัติ 
ภารกิจงาน ๔ ด@าน สําหรับบุคลากรใน
สถานศึกษา กําหนดวิธีการข้ันตอน การ
ปฏิบัติอย%างไร 

นางสาววิไลลักษณF ภู%กรุด 
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาวศศิธร จันทรFชนะ 
นางสาวขวัญใจ ทายทอง 
นางเตือนใจ สุระภา 

นางสาวจริยา จันทรFแดง 

 
 
 
 



การให�บริการ   
   การให@บริการ หมายถึง การให@บริการตาม พรบ.การอํานวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘         
(ของสถานศึกษา) สําหรับสถานศึกษาท่ีมีการปฏิบัติงานหรือการให@บริการเปEนจํานวนมาก  อาจมุ%งเน@นเผยแพร%การ
ปฏิบัติงานหรือการให@บริการท่ีมีความสําคัญต%อภารกิจของสถานศึกษา 
ข�อ ข�อมูล รายละเอียดข�อมูลท่ีเผยแพร� รายช่ือผู�รับผิดชอบ 

O๑๔ คู%มือหรือมาตรฐานการ
ให@บริการ 

o แสดงคู%มือหรือแนวทางการปฏิบัติท่ี
ผู@รับบริการหรือผู@มาติดต%อกับ สถานศึกษา
ใช@เปEนข@อมูลในการขอรับบริการหรือ
ติดต%อกับสถานศึกษา   
o มีข@อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช%น 
คู%มือหรือแนวทาง การปฏิบัติสําหรับการ
ให@บริการ ประเภทงานให@บริการ ข้ันตอน 
การให@บริการแผนผัง/แผนภูมิการ
ให@บริการ ระยะเวลาท่ีใช@ในการ ให@บริการ 
และผู@รับผิดชอบในการให@บริการ  

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาววิไลลักษณF ภู%กรุด 
นางสุภาพ อาจนนลา 
นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 
 

O๑๕ ข@อมูลเชิงสถิติการ ให@บริการ o แสดงข@อมูลสถิติการให@บริการตาม
ภารกิจของสถานศึกษา   
o เปEนข@อมูลในระยะเวลาอย%างน@อย ๖ 
เดือนแรกของป3งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 
 

O๑๖ รายงานผลการสํารวจความ 
พึงพอใจการให@บริการ 

o แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการ
ให@บริการของสถานศึกษา   
o เปEนรายงานผลของป3งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ 

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาวขวัญใจ ทายทอง 
นางเตือนใจ สุระภา 
นางฉวีวรรณ เดชเดชา 

O๑๗ E–Service* o แสดงช%องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถ
ขอรับบริการกับสถานศึกษาผ%านช%องทาง
ออนไลนF เพ่ือช%วยอํานวยความสะดวกแก%
ผู@ขอรับบริการ   
o สามารถเข@าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง
ช%องทางข@างต@นได@จากเว็บไซตFหลัก  
ของสถานศึกษา 

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาวขวัญใจ ทายทอง 

 
 



   หมายเหตุ:  *E–Service แสดงช%องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอํานาจหน@าท่ีภารกิจของ
หน%วยงาน ผ%านช%องทางออนไลนF เช%น SMSS++ (School Management Support System) หมายถึง โปรแกรม
สนับสนุนการบริหารจัดการของ สถานศึกษา สําหรับให@บุคลากรในสถานศึกษาใช@สารสนเทศในการบริหารงานใน
สถานศึกษา ๔ ด@าน คือ ด@านวิชาการ ด@านงบประมาณ ด@านบริหารงานบุคคล และด@านบริหารงานท่ัวไป โปรแกรม
หรือแอปพลิเคชันอ่ืนๆ ท่ีมีการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน หรือระบบสํานักงานอัจฉริยะ โดยการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช@มาประยุกตFใช@ในสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานได@อย%างสะดวก รวดเร็ว และสามารถ 
ทํางานได@ทุกท่ี ทุกเวลา 
 

� ตัวช้ีวัดย�อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ    
แผนการใช�จ�ายงบประมาณประจําปH 

ข�อ ข�อมูล รายละเอียดข�อมูลท่ีเผยแพร� รายช่ือผู�รับผิดชอบ 
O๑๘ แผนการใช@จ%าย งบประมาณ

ประจําป3 
o แสดงแผนการใช@จ%ายงบประมาณ
ของสถานศึกษาท่ีมีระยะ ๑ ป3   
o มีข@อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย%าง
น@อยประกอบด@วย งบประมาณตาม
แหล%งท่ีได@รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามประเภทรายการใช@จ%าย   
o เปEนแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช@ใน
ป3งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

นางสาววิไลลักษณF ภู%กรุด 
นางสุภาพ อาจนนลา 
นางสาวประภาพร จําเริญ 
 

O๑๙ รายงานการกํากับติดตาม การใช@
จ%ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน 

o แสดงความก@าวหน@าในการ
ดําเนินงานตามแผนการใช@จ%าย 
งบประมาณประจําป3   
o มีข@อมูลรายละเอียดความก@าวหน@า 
การใช@จ%ายงบประมาณ    
o เปEนข@อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรก 
ของป3งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

นางสาววิไลลักษณF ภู%กรุด 
นางสุภาพ อาจนนลา 
นางสาวประภาพร จําเริญ 
นางสาวปาจารียF  เศษโถ 

 
 
 
 
 
 
 



 
ข�อ ข�อมูล รายละเอียดข�อมูลท่ีเผยแพร� รายช่ือผู�รับผิดชอบ 

O๒๐ รายงานผลการใช@จ%าย 
งบประมาณประจําป3 

o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการ
ใช@จ%ายงบประมาณประจําป3   
o มีข@อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช@จ%าย
งบประมาณ อย%างน@อยประกอบด@วย ผล
การใช@จ%ายงบประมาณ ปTญหา อุปสรรค 
ข@อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิ ตามเป:าหมาย  
o เปEนรายงานผลของป3งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

นางสาววิไลลักษณF ภู%กรุด 
นางสุภาพ อาจนนลา 
นางสาวประภาพร จําเริญ 
นางสาวปาจารียF  เศษโถ 
นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ 

 
การจัดซ้ือจัดจ�างหรือการจัดหาพัสดุ 

ข�อ ข�อมูล รายละเอียดข�อมูลท่ีเผยแพร� รายช่ือผู�รับผิดชอบ 
O๒๑ แผนการจัดซ้ือจัดจ@าง หรือ

แผนการจัดหาพัสดุ 
o แสดงแผนการจัดซ้ือจัดจ@างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุตามท่ีสถานศึกษา 
จะต@องดําเนินการตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซ้ือจัดจ@างและการบริหาร พัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
o เปEนข@อมูลการจัดซ้ือจัดจ@างใน
ป3งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางจุฬารัตนF เฟQRองฟู 
นางสาวขวัญใจ ทายทอง 
นางสาวปาจารียF  เศษโถ 

O๒๒ ประกาศต%าง ๆ เก่ียวกับ การ
จัดซ้ือจัดจ@างหรือ การจัดหา
พัสดุ  

o แสดงประกาศตามท่ีสถานศึกษา
จะต@องดําเนินการตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซ้ือจัดจ@างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ยกตัวอย%าง เช%น 
ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซ้ือ
จัดจ@าง เปEนต@น 
o เปEนข@อมูลการจัดซ้ือจัดจ@างใน
ป3งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางจุฬารัตนF เฟQRองฟู 
 

 
 
 
 
 



 
ข�อ ข�อมูล รายละเอียดข�อมูลท่ีเผยแพร� รายช่ือผู�รับผิดชอบ 

O๒๓ สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ@าง หรือ
การจัดหาพัสดุ รายเดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ@างของ
สถานศึกษา (แบบ สขร.๑) 
o มีข@อมูลรายละเอียดผลการจัดซ้ือจัด
จ@าง อย%างน@อยประกอบด@วยงานท่ีซ้ือ 
หรือจ@าง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ@าง ราคากลาง 
วิธีการซ้ือหรือจ@างรายชื่อ ผู@เสนอราคา
และราคาท่ีเสนอ ผู@ได@รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ 
ข@อตกลงในการซ้ือหรือจ@าง 
o จําแนกข@อมูลเปEนรายเดือน (กรณีไม%
มีการจัดซ้ือจัดจ@างในรอบเดือนใดให@
เผยแพร%ว%าไม%มีการจัดซ้ือจัดจ@างใน
เดือนนั้น)    
o เปEนข@อมูลในระยะเวลาอย%างน@อย ๖ 
เดือนแรกของป3งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางจุฬารัตนF เฟQRองฟู 
นางสาวขวัญใจ ทายทอง 
นางสาวปาจารียF  เศษโถ 

O๒๔ รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ@าง 
หรือการจัดหาพัสดุประจําป3 

o แสดงผลการจัดซ้ือจัดจ@างของ
สถานศึกษา 
o มีข@อมูลรายละเอียด อย%างน@อย
ประกอบด@วย งบประมาณท่ีใช@ใน 
การจัดซ้ือ จัดจ@าง ปTญหา อุปสรรค 
ข@อเสนอแนะ 
o เปEนรายงานผลของป3งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นางจุฬารัตนF เฟQRองฟู 
นางสาวขวัญใจ ทายทอง 
นางสาวปาจารียF  เศษโถ 

 
 
 
 
 
 



� ตัวช้ีวัดย�อยท่ี ๙.๔  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข�อ ข�อมูล รายละเอียดข�อมูลท่ีเผยแพร� รายช่ือผู�รับผิดชอบ 
O๒๕ นโยบายการบริหาร ทรัพยากร

บุคคล 
o เปEนนโยบายหรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ียังใช@บังคับใน
สถานศึกษา ป3งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
o แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีมี
จุดมุ%งหมายหรือวัตถุประสงคF เพ่ือ
ก%อให@เกิดการบริหารทรัพยากร 
บุคคลท่ีมีความโปร%งใสและมีคุณธรรม   
o เปEนนโยบายหรือแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ผู@บริหารสูงสุด ท่ีกําหนดในนามของ
สถานศึกษา 

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาววิไลลักษณF ภู%กรุด 
 

O๒๖ การดําเนินการตามนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

o เปEนการดําเนินการในป3งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
o แสดงการดําเนินการตามนโยบายหรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล อย%างน@อยประกอบด@วย การ
วางแผนกําลังคน การสรรหาคนดี     
คนเก%งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของ
สถานศึกษาการพัฒนาบุคลากร การ
สร@างทางก@าวหน@าในสายอาชีพ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและ
แต%งต้ังบุคลากร การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน การส%งเสริมจริยธรรม
และรักษาวินัยของบุคลากรใน
สถานศึกษา 
o  เปEนการดําเนินการท่ีมีความสอดรับ
กับนโยบาย หรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามข@อ O๒๕ 

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาววิไลลักษณF ภู%กรุด 
 

 



 
ข�อ ข�อมูล รายละเอียดข�อมูลท่ีเผยแพร� รายช่ือผู�รับผิดชอบ 

O๒๗ หลักเกณฑFการบริหาร และ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑFการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลท่ียังใช@บังคับใน
สถานศึกษาในป3งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ อย%างน@อยประกอบด@วย 
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
o การบรรจุและแต%งต้ังบุคลากร 
o การพัฒนาบ  ุคลากร 
o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
o การให@คุณให@โทษและการสร@างขวัญ
กําลังใจ 

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาววิไลลักษณF ภู%กรุด 
 

O๒๘ รายงานผลการบริหาร และ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจําป3 

o เปEนรายงานผลของ ป3งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
o แสดงผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
o มีข@อมูลรายละเอียดของการ
ดําเนินการ อย%างน@อยประกอบด@วย 
ผลการดําเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ผลการ
วิเคราะหFการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาววิไลลักษณF ภู%กรุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� ตัวช้ีวัดย�อยท่ี ๙.๕ การส�งเสริมความโปร�งใส 
การจัดการเรื่องร�องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข�อ ข�อมูล รายละเอียดข�อมูลท่ีเผยแพร� รายช่ือผู�รับผิดชอบ 
O๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่อง

ร@องเรียนการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 

o แสดงคู%มือหรือแนวทางการดําเนินการ 
ต%อเรื่องร@องเรียนท่ีเก่ียวข@องกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบของบุคลากรใน
สถานศึกษา 
o มีข@อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
อย%างน@อยประกอบด@วย รายละเอียดวิธีการ
ท่ีบุคคลภายนอกจะทําการร@องเรียน
รายละเอียด ข้ันตอนหรือวิธีการในการ
จัดการต%อเรื่องร@องเรียน ส%วนงาน ท่ี 
รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ 

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นายรุจนF เล%าฮะ 
นายอัมพร นันนวล 
นายฐานันดร โชติผล 

O๓๐ ช%องทางแจ@งเรื่องร@องเรียน 
การทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 

o แสดงช%องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถ
แจ@งเรื่องร@องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา 
ผ%านทางช%องทางออนไลนF โดยแยกต%างหาก
จากช%องทางท่ัวไป เพ่ือเปEนการคุ@มครอง
ข@อมูลของผู@แจ@งเบาะแสและเพ่ือให@
สอดคล@องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร@องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o สามารถเข@าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง 
ช%องทางข@างต@นได@จากเว็บไซตFหลัก 
ของสถานศึกษา 

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นายอัมพร นันนวล 
นายฐานันดร โชติผล 

O๓๑ ข@อมูลเชิงสถิติเรื่องร@องเรียน 
การทุจริตและประพฤติ  
มิชอบประจําป3 

o แสดงข@อมูลสถิตเิรื่องร@องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา 
o มีข@อมูลความก@าวหน@าการจัดการเรื่องร@องเรียน 

ยกตัวอย%างเช%นจํานวนเรื่อง เรื่องท่ีดําเนินการแล@ว
เสร็จ เรื่องท่ีอยู%ระหว%างดําเนินการเปEนต@น (กรณี
ไม%มเีรื่องร@องเรียนให@ระบุว%า ไม%มเีรื่องร@องเรียน) 
o เปEนข@อมูลในระยะเวลาอย%างน@อย ๖ เดือนแรก

ของป3งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นายรุจนF เล%าฮะ 
นายอัมพร นันนวล 
นายฐานันดร โชติผล 

 
 



การเปOดโอกาสให�เกิดการมีส�วนร�วม 
ข�อ ข�อมูล รายละเอียดข�อมูลท่ีเผยแพร� รายช่ือผู�รับผิดชอบ 

O๓๒ ช%องทางการรับฟTง ความ
คิดเห็น 

o แสดงช%องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถ
แสดงความคิดเห็นต%อการดําเนินงานตาม
อํานาจหน@าท่ีหรือภารกิจของสถานศึกษา
ผ%านทางช%องทางออนไลน  F 
o สามารถเข@าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง 
ช%องทางข@างต@นได@จากเว็บไซตFหลัก 
ของสถานศึกษา 

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาวประภาพร จําเริญ 
 

O๓๓ การเป̂ดโอกาสให@เกิดการมี
ส%วนร%วม 

o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดง
ถึงการเป̂ดโอกาสให@ผู@มีส%วนได@ส%วนเสียได@มี
ส%วนร%วมในการดําเนินงานตามภารกิจ 
ของสถานศึกษา ยกตัวอย%างเช%น ร%วม
วางแผน ร%วมดําเนินการร%วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น หรือร%วมติดตามประเมินผล 
เปEนต@น 
o เปEนการดําเนินการในป3งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดท่ี ๑๐ การป_องกันการทุจริต   
เปEนตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงคFเพ่ือประเมินการเผยแพร%ข@อมูลท่ีเปEนปTจจุบันบนเว็บไซตF ของสถานศึกษา 

เพ่ือเป̂ดเผยการดําเนินการต%าง ๆ ของสถานศึกษาให@สาธารณชนได@รับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดําเนินการ
เพ่ือป:องกันการทุจริต ได@แก% เจตจํานงสุจริตของผู@บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการ ป:องกันการทุจริต การ
เสริมสร@างวัฒนธรรมองคFกร และแผนปฏิบัติการป:องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการ ภายในเพ่ือป:องกันการทุจริต 
ได@แก% มาตรการภายในเพ่ือส%งเสริมความโปร%งใสและป:องกันการทุจริต ซ่ึงการ เผยแพร%ข@อมูลในประเด็นข@างต@น 
แสดงถึงการให@ความสําคัญต%อผลการประเมินเพ่ือนําไปสู%การจัดทํามาตรการ ส%งเสริมความโปร%งใสภายใน
สถานศึกษา และมีการกํากับติดตามการนําไปสู%การปฏิบัติอย%างเปEนรูปธรรม ตัวชี้วัดท่ี ๑๐ การป:องกันการทุจริต 
ประกอบด@วย ๒ ตัวชี้วัดย%อย (๑๐ ข@อมูล) ดังนี้    

� ตัวช้ีวัดย�อยท่ี ๑๐.๑ การดําเนินการเพ่ือป_องกันการทุจริต 
เจตจํานงสุจริตของผู�บริหาร 

ข�อ ข�อมูล รายละเอียดข�อมูลท่ีเผยแพร� รายช่ือผู�รับผิดชอบ 
O๓๔ เจตจํานงสุจริตของผู@บริหาร o แสดงเนื้อหาเจตนารมณFหรือคําม่ันว%าจะ

ปฏิบัติหน@าท่ีและบริหาร 
สถานศึกษาอย%างซ่ือสัตยFส  ุจริต โปร%งใส 
และเปEนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
o จัดทําอย%างน@อย ๒ ภาษา ได@แก% 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
o ดําเนินการโดยผู@บริหารสูงสุดคนปTจจุบัน
ของสถานศึกษา 

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาวณหทัย ป:อมชูแก@ว 
 

O๓๕ การมีส%วนร%วมของผู@บริหาร o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดง
ถึงการมีส%วนร%วมของผู@บริหารสูงสุดคน
ปTจจุบัน 
o เปEนการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดง
ให@เห็นถึงการให@ความสําคัญกับการ
ปรับปรุง พัฒนา และส%งเสริมสถานศึกษา
ด@านคุณธรรมและความโปร%งใส 
o เปEนการดําเนินการในป3งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

นางสาววิไลลักษณF ภู%กรุด 

 
 
 
 



การประเมินความเส่ียงเพ่ือการป_องกันการทุจริต 
ข�อ ข�อมูล รายละเอียดข�อมูลท่ีเผยแพร� รายช่ือผู�รับผิดชอบ 

O๓๖ การประเมินความเสี่ยง  
การทุจริตประจําป3 

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการ
ดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน@าท่ีท่ีอาจ
ก%อให@เกิดการทุจริตหรือก%อให@เกิดการขัดกัน
ระหว%างผลประโยชนFส%วนตนกับ
ผลประโยชนFส%วนรวมของสถานศึกษา 
o มีข@อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน 
ยกตัวอย%างเช%น เหตุการณFความเสี่ยงและ
ระดับของความเสี่ยง มาตรการและการ
ดําเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
เปEนต@น 
o เปEนการดําเนินการในป3งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

นายตรี ศตสังวัตสรF 
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นายรุจนF เล%าฮะ 
นายอัมพร นันนวล 
นายฐานันดร โชติผล 

O๓๗ การดําเนินการเพ่ือจัดการ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดง
ถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีท่ีอาจ
ก%อให@เกิดการทุจริตหรือก%อให@เกิดการขัดกัน
ระหว%างผลประโยชนFส%วนตนกับ
ผลประโยชนFส%วนรวมของสถานศึกษา 
o เปEนกิจกรรมหรือการดําเนินการท่ี
สอดคล@องกับมาตรการหรือการดําเนินการ
เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข@อ O๓๖ 
o เปEนการดําเนินการใน ป3งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นายตรี ศตสังวัตสรF 
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นายรุจนF เล%าฮะ 
นายอัมพร นันนวล 
นายฐานันดร โชติผล 

 
การเสริมสร�างวัฒนธรรมองค`กร 

ข�อ ข�อมูล รายละเอียดข�อมูลท่ีเผยแพร� รายช่ือผู�รับผิดชอบ 
O๓๘ การเสริมสร@างวัฒนธรรม 

องคFกร 

o แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมของ
สถานศึกษาท่ีแสดงถึงการเสริมสร@างวัฒนธรรม
องคFกรให@บุคลากรของสถานศึกษามีทัศนคติ
ค%านิยมในการปฏิบัติงานอย%างซ่ือสัตยFสุจรติ  
อย%างชัดเจน ไม%น@อยกว%า ๕ กิจกรรม 
o เปEนการดําเนินการในป3งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

นายตรี ศตสังวัตสรF 
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางเตือนใจ สุระภา 

นางฉวีวรรณ เดชเดชา 

 

 



แผนป_องกันการทุจริต 
ข�อ ข�อมูล รายละเอียดข�อมูลท่ีเผยแพร� รายช่ือผู�รับผิดชอบ 

O๓๙ แผนปฏิบัติการป:องกัน  
การทุจริตประจําป3 

o แสดงแผนปฏิบัติการป:องกันการทุจริต
หรือโครงการโรงเรียนสุจริตท่ีมีวัตถุประสงคF
เพ่ือป:องกันการทุจริตหรือพัฒนาด@าน
คุณธรรมและความโปร%งใสของสถานศึกษา 
o มีข@อมูลรายละเอียดของแผนปฏิบัติการ
ป:องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียน
สุจริต ยกตัวอย%างเช%น โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ ช%วงเวลาดําเนินการ เปEนต@น 
o เปEนแผนปฏิบัติการป:องกันการทุจริตหรือ
โครงการโรงเรียนสุจริตท่ีมีระยะเวลาบังคับ
ใช@ครอบคลุมป3งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นายตรี ศตสังวัตสรF 
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางเตือนใจ สุระภา 

นางฉวีวรรณ เดชเดชา 

 

O๔๐ รายงานการกํากับติดตามการ
ดําเนินการป:องกัน การทุจริต 
ประจําป3 รอบ ๖ เดือน 

o แสดงความก@าวหน@าในการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป:องกันการทุจริตหรือ
โครงการโรงเรียนสุจริต ตามข@อ O๓๙ 
o มีข@อมูลรายละเอียดความก@าวหน@า 
ยกตัวอย%างเช%น ความก@าวหน@าการ
ดําเนินการแต%ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณท่ีใช@ดําเนินงาน 
เปEนต@น 
o เปEนข@อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรก  
ของป3งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาวอัยยF  แก@วอาชา 
นางเตือนใจ สุระภา 

นางฉวีวรรณ เดชเดชา 

 

O๔๑ รายงานผลการดําเนินการ 
ป:องกันการทุจริตประจําป3 

o แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป:องกันการทุจริต หรือโครงการ
โรงเรียนสุจริต 
o มีข@อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ดําเนินการ อย%างน@อยประกอบด@วย 
ผลการดําเนินการ โครงการหรือกิจกรรม 
ผลการใช@จ%ายงบประมาณปTญหา อุปสรรค 
ข@อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป:าหมาย 
o ใช@รายงานผลการดําเนินงาน ใน
ป3งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางเตือนใจ สุระภา 

นางฉวีวรรณ เดชเดชา 

นางสาวจริยา จันทรFแดง 



� ตัวช้ีวัดย�อย ๑๐.๒ มาตรการภายในเพ่ือป_องกันการทุจริต 
มาตรการส�งเสริมความโปร�งใสและป_องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา 

ข�อ ข�อมูล รายละเอียดข�อมูลท่ีเผยแพร� รายช่ือผู�รับผิดชอบ 
O๔๒ มาตรการส%งเสริมคุณธรรม 

และความโปร%งใสภายใน 
สถานศึกษา* 

o แสดงการวิเคราะหFผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร%งใสในการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา ใน
ป3งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
o มีข@อมูลรายละเอียดการวิเคราะหF 
ยกตัวอย%างเช%น ประเด็นท่ีเปEนข@อบกพร%อง
หรือจุดอ%อนท่ีจะต@องแก@ไขโดยเร%งด%วนท่ีมี
ความสอดคล@องกับผลการประเมินฯ 
ประเด็นท่ีจะต@องพัฒนาให@ดีข้ึน แนว
ทางการนําผลการวิเคราะหFไปสู%การปฏิบัติ
ของสถานศึกษา เปEนต@น 
o มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส%งเสริม
คุณธรรมและความโปร%งใสภายใน
สถานศึกษาให@ดีข้ึน ซ่ึงสอดคล@องตามผล  
การวิเคราะหF ผลการประเมินฯ โดยมี
รายละเอียดต%างๆ ยกตัวอย%างเช%น การ
กําหนดผู@รับผิดชอบหรือผู@ท่ีเก่ียวข@อง การ
กําหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
การกําหนดแนวทางการกํากับติดตามให  @
นําไปสู%การปฏิบัติและการรายงานผล เปEน
ต@น 

นายตรี ศตสังวัตสรF 
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาววิไลลักษณF ภู%กรุด 

O๔๓ การดําเนินการตาม 
มาตรการส%งเสริมคุณธรรม 
และความโปร%งใสภายใน 
สถานศึกษา* 

o แสดงผลการดําเนินการตามมาตรการ
เพ่ือส%งเสริมคุณธรรมและความโปร%งใส
ภายในสถานศึกษา 
o มีข@อมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพ่ือ
ส%งเสริมคุณธรรมและความโปร%งใสภายใน
สถานศึกษาในข@อ O๔๒ ไปสู%การปฏิบัติ
อย%างเปEนรูปธรรม 
o เปEนการดําเนินการในป3งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

นายตรี ศตสังวัตสรF 
นายวุฒิพรรณ คณาญาติ 
นางสาววิไลลักษณF ภู%กรุด 



*หมายเหตุ : สถานศึกษาท่ียังไม%ได@รับการประเมินคุณธรรมและความโปร%งใสในการดําเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลนF ประจําป3งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม%นําข@อ O๔๒- O๔๓ มาคิดคะแนนเนื่องจากเปEนการ
ประเมินในป3แรกของสถานศึกษา 

มีหน�าท่ี    จัดเตรียม จัดหา จัดทําเอกสาร หลักฐาน ร%องรอยท่ีเก่ียวข@องกับประเด็นคําถามท่ี
รับผิดชอบและจัดส%งเอกสารหลักฐานให@กับผู@รายงาน “การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจําป3
งบประมาณ ๒๕๖๔ (แอดมินผู@ดูแลเว็บไซตFโรงเรียน : นายวุฒิพรรณ คณาญาติ) ให@เสร็จสิ้นเรียบร@อยภายในวันท่ี ๑๕ 
กันยายน ๒๕๖๔  

 

๔. คณะกรรมการรายงานผล “การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประกอบด@วย 
  ๔.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ  ผู@รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต 

ผู@ดูแลเว็บไซตFโรงเรียน และผู@จัดทํา
เว็บไซตFโรงเรียน 

  ๔.๒ นางสาววิไลลักษณF ภู%กรุด รองผู@อํานวยการโรงเรียน ผู@ช%วยโครงการโรงเรียนสุจริต 
มีหน�าท่ี        รับเอกสาร หลักฐาน ร%องรอย จากคณะกรรมการฝVายรวบรวมเอกสาร และเข@าไป

รายงานผลการดําเนินงาน “การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจําป3งบประมาณ ๒๕๖๔ ในเว็บไซตF 
ของโรงเรียนบ@านบางจาก ตามท่ีได@สร@างหัวข@อไว@แล@ตามลิ้งคFนี้ http://www.banbangchakschool.com ให@เสร็จ
สิ้นเรียบร@อยภายในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ 
 

ให@คณะกรรมการท่ีได@รับแต%งต้ังตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหน@าท่ีอย%างเต็มกําลังความสามารถ เพ่ือให@บังเกิดผล
ดีและประโยชนFสูงสุดต%อโรงเรียนและราชการสืบไป หากมีปTญหาขัดข@องประการใดให@แจ@งคณะกรรมการอํานวยการ
ทราบ เพ่ือหาแนวทางแก@ปTญหาให@สําเร็จลุล%วงต%อไป พร@อมท้ังให@ลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของข@าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ@านบางจาก ตามเอกสารแนบท@ายคําสั่งนี้ 
 

ท้ังนี้ตั้งแต%บัดนี้เปEนต@นไป  
 
                                                                  สั่ง ณ วันท่ี ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

                    ลงชื่อ 

                             (นายตรี ศตสังวัตสรF) 
                                ผู@อํานวยการโรงเรียนบ@านบางจาก 
 
 
 
 

 



 

 
แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือรับการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน 
ของสถานศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โรงเรียนสุจริต 

“การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจําปHงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ตามหนังสือท่ีอ�างถึง คําส่ังโรงเรียนบ�านบางจาก ท่ี ๕๘ / ๒๕๖๔ ส่ัง ณ วันท่ี ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

ลําดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน�ง ลายเซ็น 

๑ นายตรี ศตสังวัตสรF ผู@อํานวยการโรงเรียนบ@านบางจาก  
๒ นางสาววิไลลักษณF ภู%กรุด รองผู@อํานวยการโรงเรียนบ@านบางจาก  
๓ นายรุจนF เล%าฮะ ครูชํานาญการพิเศษ  
๔ นางจุฬารัตนF เฟQRองฟู ครูชํานาญการพิเศษ  
๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชํานาญการพิเศษ  
๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชํานาญการ  
๗ นางสาวประภาพร จําเริญ ครู ค.ศ.๑  
๘ นายอัมพร นันนวล ครู ค.ศ.๑  
๙ นางพวงพยอม รุจิโภชนF ครู ค.ศ.๑  

๑๐ นางสาวศศิธร จันทรFชนะ ครู ค.ศ.๑  
๑๑ นางสาวณหทัย ป:อมชูแก@ว ครู ค.ศ.๑  
๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู ค.ศ.๑  
๑๓ นางสาวอัยยF แก@วอาชา ครู ค.ศ.๑  
๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครู ค.ศ.๑  
๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครู ค.ศ.๑  
๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครูผู@ช%วย  
๑๗ นางสาวปาจารียF   เศษโถ ครูผู@ช%วย  
๑๘ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ  
๑๙ นางสาวจริยา จันทรFแดง ครูอัตราจ@าง  
๒๐ นางจันทรกร วรทรัพยF ครูอัตราจ@าง  
๒๑ นางเตือนใจ สุระภา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  
๒๓ นางสาววราพัณณF จิระอรุณพัฒนF พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

 
 


