
 
 

 

คำสั่งโรงเรียนบานบางจาก 

ท่ี ๕๖ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพ่ือรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 

ของสถานศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โรงเรียนสุจริต 

“การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

............................................................................................................................................................................ 

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ดำเนินการประเมินคุณธรรม 

และความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีกลุมเปาหมาย 

๒ กลุมคือกลุมที่ ๑ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และกลุมที่ ๒ โรงเรียนสุจริตที่ไมใชโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

เพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดที่เขารวมโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ใหสามารถดำเนินตามปฏิญญาโรงเรียนสุจริต 

เปนไปตามยุทธศาสตร พันธกิจ วัตถุประสงค ขับเคลื่อนสูโรงเรียน ตลอดนการบริหารจัดการ การนิเทศกำกับ

ติดตาม โรงเรียนสุจริตใหมีแนวปฏิบัติที่ดีในการปองกันการทุจริต สามารถเผยแพรผลงานสูสาธารณชน น้ัน 

  ดังน้ัน เพื่อใหการนำนโยบายสูการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม โรงเรียนบานบางจาก สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๙(๑) พระราชบัญญัตริะเบียบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๗ กฎกระทรวงแบงสวนราชการและมาตรา ๒๗(๑) แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ปฏิบัติหนาที่ ดังน้ี 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย 

๑.๑ นายตร ีศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 

๑.๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน      รองประธานกรรมการ 

๑.๓ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๑.๔ นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๑.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๑.๖ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๑.๗ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

๑.๘ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี   ใหคำปรึกษา ใหขอเสนอแนะ แกไขปญหาในการดำเนินงานแกคณะกรรมการฝาย

ตาง ๆ ใหการสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร อำนวยความสะดวกใหกับคณะกรรมการฝายตางๆ และติดตามผลการ

ดำเนินงาน ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการฯ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
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๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบดวย 

๒.๑ นายตร ีศตสังวัตสร  ผูอำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 

๒.๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน      รองประธานกรรมการ 

๒.๓ นายรุจน เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๒.๔ นางจฬุารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๒.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๒.๖ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๗ นางพวงพยอม รจุิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๘ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๙ นางสาวศศธิร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๐ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๑ นางสาวพรพไิล ธกิาร ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๒ นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๔ นายฐานันดร โชตผิล ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๕ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๖ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๗ นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครูผูชวย    กรรมการ 

๒.๑๘ นางสาวจริยา จันทรแดง ครูอัตราจาง   กรรมการ 

๒.๑๙ นางเตือนใจ สรุะภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๒.๒๐ นางฉววีรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๒.๒๑ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๒.๒๒ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เลี้ยงอนุบาล   กรรมการ 

  ๒.๒๓ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

๒.๒๔ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี  วางแผน และดำเนินงานของโครงการโรงเรียนสุจริตใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามวัตถุประสงคของโครงการฯ 
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๓. คณะกรรมการฝายรวบรวมเอกสาร ประกอบดวย 

แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 

OIT) ใชเก็บรวบรวมขอมูลในตัวช้ีวัดท่ี ๙ – ตัวช้ีวัดท่ี ๑๐ ประกอบดวย 

ตัวช้ีวัดท่ี ๙ การเปดเผยขอมูล  

เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซต ของสถานศึกษา 

เพื่อเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของสถานศึกษาใหสาธารณชนไดรับทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ขอมูลพื้นฐาน        

ไดแก ขอมูลพื้นฐาน ขาวประชาสัมพันธ และการปฏิสัมพันธขอมูล (๒) การบริหารงาน ไดแก แผนดำเนินงาน             

การปฏิบัติงาน และการใหบริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ไดแก แผนการใชจาย งบประมาณประจำป และ

การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไดแก นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ หลักเกณฑการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล และ (๕) การสงเสริมความโปรงใสในสถานศึกษา ไดแก  การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ และการเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม ซ่ึงการเผยแพร ขอมูลในประเด็นขางตนแสดงถึงความ

โปรงใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปดเผยขอมูล ประกอบดวย ๕ 

ตัวชี้วัดยอย (๓๓ ขอมูล) ดังน้ี 

 ตัวช้ีวัดยอยที่ ๙.๑  

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร รายช่ือผูรับผิดชอบ 

O๑ โครงสราง  แสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบง

สวนราชการของสถานศึกษา   

 ประกอบดวยตำแหนงที่สำคัญ และการ

แบงสวนงานภายใน สอดคลองกับภารกิจ

งาน ๔ ดาน ไดแก ดานบริหารวิชาการ 

ดานงบประมาณ ดานบรหิารงานบุคคล 

ดานการบริหารทั่วไปและคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

นางสาววิไลลักษณ ภูกรดุ 

นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ

O๒ ขอมูลผูบริหาร  แสดงขอมูลของผูบริหารของสถานศึกษา   

 แสดงขอมูล อยางนอยประกอบดวย  

ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง รปูถาย เบอรโทรศัพท 

และที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 

นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ

นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน 

O๓ อำนาจหนาที ่  แสดงขอมูลหนาที่และอำนาจของ

สถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด 

นางสาววิไลลักษณ ภูกรดุ 

นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ
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ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร รายช่ือผูรับผิดชอบ 

O๔ แผนยุทธศาสตร หรือ 

แผนพัฒนาสถานศึกษา   

 แสดงแผนการดำเนินภารกิจของ

สถานศึกษาที่มีระยะมากกวา ๑ ป   

 มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ อยาง

นอยประกอบดวยยุทธศาสตร หรือ

แนวทาง เปาหมาย ตวัชีว้ัด   

 เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช

ครอบคลุม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นางสาววิไลลักษณ ภูกรดุ 

นางสาวประภาพร จำเรญิ 

นางพวงพยอม รุจิโภชน 

นายรุจน เลาฮะ 
 

O๕ ขอมูลการตดิตอ แสดงขอมูลการตดิตอ ดงัน้ี   

 ที่อยูสถานศึกษา   

 หมายเลขโทรศัพทที่สามารถตดิตอได  

 หมายเลขโทรสาร (ถามี)  

 ที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e–mail) 

 แผนที่ตั้งสถานศึกษา  

นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ

นางสาวณหทัย ปอมชูแกว 

นางฉวีวรรณ เดชเดชา 

นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน 

O๖ กฎหมายที่เกี่ยวของ  แสดงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนิน 

งานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่เปน

ปจจุบัน อยางนอย ประกอบดวย   

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐   

- พรบ.การศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.๒๕๔๒ และ

ที่แกไขเพ่ิมเติม   

- พรบ.ระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่

แกไขเพ่ิมเติม    

- พรบ.ระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไข

เพ่ิมเติม   

- พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

พ.ศ.๒๕๔๖   

- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ 

- พรบ.ขอมูลขาวสารของราชการ  

พ.ศ.๒๕๔๐ 

นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ

นางสาวขวัญใจ ทายทอง 

นางสาวอัยย แกวอาชา 

นางฉวีวรรณ เดชเดชา 

นางเตือนใจ สรุะภา 

นางสาวจริยา จันทรแดง 

นางจันทรกร วรทรัพย 
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การประชาสัมพันธ 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร รายช่ือผูรับผิดชอบ 

O๗ ขาวประชาสัมพันธ  แสดงขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

กับการดำเนินงานตามอำนาจหนาที่หรือ

ภารกิจของสถานศึกษา   

 เปนขอมูลขาวสารที่เกดิข้ึนใน

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ

นางสาวประภาพร จำเรญิ 

 
การปฏิสัมพันธขอมูล 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร รายช่ือผูรับผิดชอบ 

O๘ Q&A  แสดงตำแหนงบนเว็บไซตของ

สถานศึกษาที่บุคคลภายนอกสามารถ

สอบถามขอมูลตาง ๆ ได และสถานศึกษา

สามารถสื่อสารใหคำตอบกับผูสอบถามได 

โดยมีลักษณะเปนการสื่อสารไดสองทาง 

ทางหนาเว็บไซตของสถานศึกษา (Q&A) 

ยกตัวอยางเชน Web board, กลอง

ขอความ ถาม-ตอบ Messenger Live 

Chat, Chatbot เปนตน   

นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ

นางจุฬารัตน เฟองฟ ู

นางสาวประภาพร จำเรญิ 

O๙ Social Network  แสดงตำแหนงบนเว็บไซตของ

สถานศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง

เครือขายสังคมออนไลนของสถานศึกษา 

ยกตัวอยางเชน Facebook ,Twitter, 

Instagram เปนตน 

นางจุฬารัตน เฟองฟ ู

นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ

นางสาวประภาพร จำเรญิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[๖] 

 

 ตัวช้ีวัดยอยที่ ๙.๒  การบริหารงาน 

การดำเนินงาน 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร รายช่ือผูรับผิดชอบ 

O๑๐ แผนดำเนินงานประจำป  แสดงแผนการดำเนินภารกิจของ

สถานศึกษาที่มีระยะ ๑ ปงบประมาณ  

 มีขอมูล รายละเอียดของแผนฯ อยาง

นอยประกอบดวย โครงการหรือกิจกรรม 

งบประมาณที่ใช และระยะเวลาในการ

ดำเนินการ   

 เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชในป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นางสาววิไลลักษณ ภูกรดุ 

นางสาวประภาพร จำเรญิ 

นางพวงพยอม รุจิโภชน 

นางสาวพรพิไล ธกิาร 

นางสาวนิดติญา บุญพา 

O๑๑ รายงานการกำกับ ติดตาม 

การดำเนินงาน ประจำป  

รอบ ๖ เดือน 

 แสดงความกาวหนาในการดำเนินงาน

ตามแผนดำเนินงานประจำปในขอ O๑๐  

 มีเน้ือหาหรือรายละเอียดความกาวหนา 

อยางนอยประกอบดวย ความกาวหนา

การดำเนินการแตละโครงการ/กจิกรรม 

และรายละเอียดงบประมาณที่ใช

ดำเนินงาน   

 สามารถจัดทำขอมูลเปนแบบรายเดือน 

หรือรายไตรมาส หรือราย ๖ เดือนที่มี

ขอมูลครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือน

แรก ของปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

นางสาววิไลลักษณ ภูกรดุ 

นางสาวประภาพร จำเรญิ 

นางพวงพยอม รุจิโภชน 

 

O๑๒ รายงานผลการดำเนินงาน 

ประจำป 

 แสดงผลการดำเนินงานตามแผน

ดำเนินงานประจำป   

 มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการ

ดำเนินงาน อยางนอยประกอบดวยผลการ

ดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการ

ใชจายงบประมาณ ปญหาอุปสรรคและ 

ขอเสนอแนะ  

 เปนรายงานผลของปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕ 

นางสาววิไลลักษณ ภูกรดุ 

นางสาวประภาพร จำเรญิ 

นางพวงพยอม รุจิโภชน 

 

 

 

 



[๗] 

 

การปฏิบัติงาน 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร รายช่ือผูรับผิดชอบ 

O๑๓ คูมือหรือมาตรฐานการ 

ปฏิบัติงาน 

 แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 

ที่บุคลากรในสถานศึกษาใชยึดถือปฏิบัติให

เปนมาตรฐานเดียวกนั   

 มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 

อยางนอยประกอบดวย คูมือปฏิบัติ 

ภารกิจงาน ๔ ดาน สำหรับบุคลากรใน

สถานศึกษา กำหนดวิธกีารข้ันตอนการ

ปฏิบัติอยางไร 

นางสาววิไลลักษณ ภูกรดุ 

นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ

นางสาวศศธิร จันทรชนะ 

นางสาวขวัญใจ ทายทอง 

นางเตือนใจ สรุะภา 

นางสาวจริยา จันทรแดง 

 

การใหบรกิาร   

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร รายช่ือผูรับผิดชอบ 

O๑๔ คูมือหรือมาตรฐานการ

ใหบริการ 

 แสดงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติที่

ผูรับบริการหรือผูมาตดิตอกับสถานศึกษา

ใชเปนขอมูลในการขอรับบริการหรือ

ติดตอกับสถานศึกษา   

 มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ 

อยางนอยประกอบดวย ประเภทงาน

ใหบริการ ข้ันตอน การใหบริการ แผนผัง/

แผนภูมิการใหบริการ ระยะเวลาที่ใชใน

การใหบริการ และผูรับผิดชอบการ

ใหบริการ  

 หนวยงานจะตองเปดเผยอยางนอย ๑ 

คูมือ 

นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ

นางสาววิไลลักษณ ภูกรดุ 

นางสุภาพ อาจนนลา 

 

O๑๕ ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ  แสดงขอมูลสถิติการใหบริการตาม

ภารกิจของสถานศึกษา   

 สามารถจัดทำขอมูลเปนแบบรายเดือน

หรือรายไตรมาส หรือราย ๖ เดือน ที่มี

ขอมูลครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือน

แรกของปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

นางสาววิไลลักษณ ภูกรดุ 

นางสาวพิราวรรณ สมมติร 

นางสาวณหทัย ปอมชูแกว 

นางสาวพรพิไล ธกิาร 

นางจันทรกร วรทรัพย 

นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน 

 

 



[๘] 

 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร รายช่ือผูรับผิดชอบ 

O๑๖ รายงานผลการสำรวจความ 

พึงพอใจการใหบริการ 

 แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการ

ใหบริการของสถานศึกษา   

 เปนรายงานผลของปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๔ 

นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ

นางสาวขวัญใจ ทายทอง 

นางเตือนใจ สรุะภา 

นางฉวีวรรณ เดชเดชา 

O๑๗ E–Service*  แสดงชองทางการใหบริการขอมูลหรือ

ธุรกรรมภาครัฐ สอดคลองกับภารกิจของ

สถานศึกษาผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

โดยผูขอรับบริการไมจำเปนตองเดินทาง

มายังสถานศึกษา   

 สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง

ชองทางขางตนไดจากเวบ็ไซตหลัก  

ของสถานศึกษา 

นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ

นางสาวขวัญใจ ทายทอง 

นางสาวอัยย  แกวอาชา 

 

หมายเหตุ : บริการ หมายถึง การใหบริการตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ (ของสถานศึกษา) สำหรับ

สถานศึกษาท่ีมีการปฏิบัติงานหรือการใหบริการเปนจำนวนมาก อาจมุงเนนเผยแพรการปฏิบัติงานหรือการใหบริการท่ีมีความสำคัญ   

ตอภารกิจของสถานศึกษา 

หมายเหตุ:  *E–Service แสดงชองทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหนาท่ีภารกิจของสถานศึกษา ผานชองทาง

ออนไลน เชน Smart OBEC, My office, AMSS++, SMSS++ (School Management Support System) หรือโปรแกรมอ่ืนท่ีมีการ

ปฏิบัติงานฃในลักษณะเดียวกัน หรือโปรแกรมท่ีใชระบบสำนักงานออัจฉริยะ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช

ประยุกตใชในสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานไดอยางสะดวก รวดเร็ว และสามารถทำงานไดทุกท่ี ทุกเวลา 

 
 ตัวช้ีวัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ    

แผนการใชจายงบประมาณประจำป 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร รายช่ือผูรับผิดชอบ 

O๑๘ แผนการใชจาย งบประมาณ

ประจำป 

 แสดงแผนการใชจายงบประมาณ

ของสถานศึกษาที่มีระยะ ๑ 

ปงบประมาณ   

 มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ อยาง

นอยประกอบดวย งบประมาณตาม

แหลงที่ไดรับการจดัสรรและ

งบประมาณตามประเภทรายการใชจาย   

 เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชใน

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

นางสาววิไลลักษณ ภูกรดุ 

นางสุภาพ อาจนนลา 

นางสาวประภาพร จำเรญิ 

 

 



[๙] 

 
 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร รายช่ือผูรับผิดชอบ 

O๑๙ รายงานการกำกับตดิตาม การใช

จายงบประมาณประจำป รอบ ๖ 

เดือน 

 แสดงความกาวหนาในการ

ดำเนินงานตามแผนการใชจาย 

งบประมาณประจำป ในขอ O๑๘   

 มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา 

อยางนอยประกอบดวยความกาวหนา

การใชจายงบประมาณ    

 สามารถจัดทำขอมูลเปนรายเดือน 

หรือรายไตรมาส หรือราย ๖ เดือน ที่มี

ขอมูลครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือน

แรก ของปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

นางสาววิไลลักษณ ภูกรดุ 

นางสุภาพ อาจนนลา 

นางสาวประภาพร จำเรญิ 

นางสาวปาจารีย  เศษโถ 

O๒๐ รายงานผลการใชจาย 

งบประมาณประจำป 

 แสดงผลการดำเนินงานตาม

แผนการใชจายงบประมาณประจำป   

 มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการใช 

จายงบประมาณ อยางนอยประกอบ 

ดวย ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา 

อุปสรรค และขอเสนอแนะ  

 เปนรายงานผลของปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๔ 

นางสาววิไลลักษณ ภูกรดุ 

นางสุภาพ อาจนนลา 

นางสาวประภาพร จำเรญิ 

นางสาวปาจารีย  เศษโถ 

 

 

การจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร รายช่ือผูรับผิดชอบ 

O๒๑ แผนการจัดซ้ือจดัจาง หรือ

แผนการจัดหาพัสด ุ

 แสดงแผนการจดัซ้ือจดัจางหรือ

แผนการจัดหาพัสดตุามที่สถานศึกษา 

จะตองดำเนินการตามพระราชบัญญัต ิ

การจดัซ้ือจัดจางและการบริหาร พัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 เปนขอมูลการจัดซ้ือจัดจางใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
หมายเหตุ : กรณีไมมีการจัดซ้ือจัดจางที่มีวงเงินเกิน 

๕ แสนบาท หรือการจัดจางที่กฎหมายไมได

กำหนดใหตองเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจาง ให

สถานศึกษาอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือ

เผยแพรวาไมมีการจัดซ้ือจัดจางในกรณีดังกลาว 

นางจุฬารัตน เฟองฟ ู

นางสาวขวัญใจ ทายทอง 

นางสาวปาจารีย  เศษโถ 



[๑๐] 

 
 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร รายช่ือผูรับผิดชอบ 

O๒๒ ประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับ  

การจดัซ้ือจัดจางหรือการจัดหา

พัสดุ  

 แสดงประกาศตามที่สถานศึกษา

จะตองดำเนินการตามพระราชบัญญัต ิ

การจดัซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ยกตวัอยาง เชน 

ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจดัซ้ือ

จัดจาง เปนตน 

 เปนขอมูลการจัดซ้ือจัดจางใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นางจุฬารัตน เฟองฟ ู

 

O๒๓ สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง หรือ

การจดัหาพสัดุ รายเดือน 

 แสดงสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางของ

สถานศึกษา (ตามรูปแบบ สขร.๑) 

 มีขอมูลรายละเอียดผลการจดัซ้ือจัด

จาง อยางนอยประกอบดวย งานที่ซ้ือ 

หรือจาง วงเงินที่ซ้ือหรือจาง ราคากลาง 

วิธีการซ้ือหรือจางรายชื่อ ผูเสนอราคา

และราคาที่เสนอ ผูไดรับการคดัเลือก

และราคาทีต่กลง เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ 

ขอตกลงในการซ้ือหรือจาง 

 จำแนกขอมูลเปนรายเดือน ที่มี

ขอมูลครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือน

แรกของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
หมายเหตุ : กรณีไมมีการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนใด 

ใหเผยแพรวาไมมีการจัดซ้ือจัดจางในเดือนน้ัน 

นางจุฬารัตน เฟองฟ ู

นางสาวขวัญใจ ทายทอง 

นางสาวปาจารีย  เศษโถ 

O๒๔ รายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง 

หรือการจัดหาพัสดุประจำป 

 แสดงผลการจัดซ้ือจดัจางของ

สถานศึกษา 

 มีขอมูลรายละเอียด อยางนอย

ประกอบดวย งบประมาณที่ใชใน 

การจดัซ้ือจัดจาง ปญหาอุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ 

 เปนรายงานผลของปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางจุฬารัตน เฟองฟ ู

นางสาวขวัญใจ ทายทอง 

นางสาวปาจารีย  เศษโถ 

 



[๑๑] 

 

 ตัวช้ีวัดยอยที่ ๙.๔  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร รายช่ือผูรับผิดชอบ 

O๒๕ นโยบายการบริหาร ทรพัยากร

บุคคล 

 เปนนโยบายหรือแผนการบริหารและ

พัฒนาทรพัยากรบุคคลทีย่ังใชบังคับใน

สถานศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 แสดงนโยบายของผูบริหารสูงสดุหรือ

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรที่

กำหนดในนามของสถานศึกษา   

นางสาววิไลลักษณ ภูกรดุ 

นางจุฬารัตน เฟองฟ ู

 

O๒๖ การดำเนินการตามนโยบาย 

การบริหารทรพัยากรบุคคล 

 แสดงการดำเนินการทีม่ีความสอดรับ

ตามนโยบายหรือแผนการบริหารและ

พัฒนาทรพัยากรบุคคล ในขอ O๒๕ 

 เปนการดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นางสาววิไลลักษณ ภูกรดุ 

นางจุฬารัตน เฟองฟ ู

 

O๒๗ หลักเกณฑการบริหาร และ

พัฒนาทรพัยากรบุคคล 

 แสดงหลักเกณฑการบริหารและ

พัฒนาทรพัยากรบุคคลทีย่ังใชบังคับใน

สถานศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ อยางนอยประกอบดวย 

    การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

    การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร 

    การพัฒนาบุคลากร 

    การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

    การใหคุณใหโทษและการสราง

ขวัญกำลังใจ 
หมายเหตุ : กรณีสถานศึกษาใชหลักเกณฑของ

องคกรกลาง บริหารงานบุคคลสถานศึกษาสามารถ

นำหลักเกณฑดังกลาวเผยแพรบนเว็บไซตของ

หนวยงาน 

นางสาววิไลลักษณ ภูกรดุ 

นางจุฬารัตน เฟองฟ ู

 

 

 

 

 

 

 



[๑๒] 

 
 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร รายช่ือผูรับผิดชอบ 

O๒๘ รายงานผลการบริหาร และ

พัฒนาทรพัยากรบุคคลประจำป 

 แสดงผลการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

 มีขอมูลรายละเอียดของการดำเนิน 

การ อยางนอยประกอบดวย 

ผลการดำเนินการตามนโยบายการ

บริหารทรพัยากรบุคคล ปญหา

อุปสรรค และขอเสนอแนะ ผลการ

วิเคราะหการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

 เปนรายงานผลของปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นางสาววิไลลักษณ ภูกรดุ 

นางจุฬารัตน เฟองฟ ู

 

 
 ตัวช้ีวัดยอยที่ ๙.๕ การสงเสริมความโปรงใส 

การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร รายช่ือผูรับผิดชอบ 

O๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการ เรือ่ง

รองเรียนการทุจรติ และ

ประพฤติมิชอบ 

 แสดงคูมือหรือแนวทางการดำเนินการ 

ตอเรื่องรองเรียนที่เกีย่วของกับการทุจรติ

และประพฤติมิชอบของบุคลากรใน

สถานศึกษา 

 มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 

อยางนอยประกอบดวย รายละเอียดวธิีการ

ที่บุคคลภายนอกจะทำการรองเรยีน

รายละเอียดข้ันตอนหรอืวิธีการในการ

จัดการตอเรือ่งรองเรยีน สวนงาน ที ่

รับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการ 

นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ

นายรุจน เลาฮะ 

นายอัมพร นันนวล 

นายฐานันดร โชตผิล 

 

 

 

 

 

 

 



[๑๓] 

 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร รายช่ือผูรับผิดชอบ 

O๓๐ ชองทางแจงเรื่องรองเรียน 

การทจุรติและประพฤต ิ

มิชอบ 

 แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถ

แจงเรื่องรองเรียนเกี่ยวกบัการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา 

ผานทางชองทางออนไลน โดยแยกตางหาก

จากชองทางทั่วไป เพื่อเปนการคุมครอง

ขอมูลของผูแจงเบาะแสและเพื่อให

สอดคลองกับแนวปฏิบัติการจดัการเรื่อง

รองเรียนการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

 สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง 

ชองทางขางตนไดจากเวบ็ไซตหลัก 

ของสถานศึกษา 

นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ

นายอัมพร นันนวล 

นายฐานันดร โชตผิล 

O๓๑ ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียน 

การทจุรติและประพฤติ  

มิชอบประจำป 

 แสดงขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริต

และประพฤติมิชอบของบุคลากรใน

สถานศึกษามีขอมูลความกาวหนาการ

จัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ อยางนอยประกอบดวย

จำนวนเรื่องรองเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่อง 

ที่ดำเนินการแลวเสร็จ และจำนวนเรื่อง 

ที่อยูระหวางดำเนินการ  

 สามารถจัดทำขอมูลเปนรายเดือน หรือ

ไตรมาส หรือราย ๖ เดือน ที่มีขอมูล

ครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของ 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
หมายเหตุ : กรณีไมมีเรื่องรองเรียนใหเผยแพรวาไมมีเรื่อง

รองเรียน 

นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ

นายรุจน เลาฮะ 

นายอัมพร นันนวล 

นายฐานันดร โชตผิล 

 

 

 

 

 

 

 

 



[๑๔] 

 

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร รายช่ือผูรับผิดชอบ 

O๓๒ ชองทางการรับฟง ความ

คิดเห็น 

 แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถ

แสดงความคดิเห็นตอการดำเนินงานตาม

อำนาจหนาที่หรือภารกิจของสถานศึกษา

ผานทางชองทางออนไลน  

 สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง 

ชองทางขางตนไดจากเวบ็ไซตหลัก 

ของสถานศึกษา 

นางสาววิไลลักษณ ภูกรดุ 

นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ

นางสาวขวัญใจ ทายทอง 

นางสาวอัยย  แกวอาชา 

นางสาวศศธิร จันทรชนะ 

O๓๓ การเปดโอกาสใหเกิดการมี

สวนรวม 

 แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง

ถึงการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมี

สวนรวมในการดำเนินงานตามภารกิจ 

ของสถานศึกษา ยกตวัอยางเชน รวม

วางแผน รวมดำเนินการรวมแลกเปลี่ยน

ความคดิเห็น หรือรวมตดิตามประเมินผล 

เปนตน 

 เปนการดำเนินการในปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นางสาววิไลลักษณ ภูกรดุ 

นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ

นางสาวศศธิร จันทรชนะ 

นางสาวขวัญใจ ทายทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[๑๕] 

 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๐ การปองกันการทุจริต   

เปนตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการเผยแพรขอมูลที่เปนปจจุบันบนเว็บไซต ของสถานศึกษา 

เพื่อเปดเผยการดำเนินการตาง ๆ ของสถานศึกษาใหสาธารณชนไดรับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการ

เพื่อปองกันการทุจริต ไดแก เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการ ปองกันการทุจริต การ

เสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และ (๒) มาตรการ ภายในเพื่อปองกนัการทุจริต 

ไดแก มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริต ซ่ึงการ เผยแพรขอมูลในประเด็นขางตน 

แสดงถึงการใหความสำคัญตอผลการประเมินเพื่อนำไปสูการจัดทำมาตรการ สงเสริมความโปรงใสภายใน

สถานศึกษา และมีการกำกับติดตามการนำไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การปองกันการทุจริต 

ประกอบดวย ๒ ตัวชี้วัดยอย (๑๐ ขอมูล) ดังน้ี    

 ตัวช้ีวัดยอยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 

เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร และนโยบายไมรับของขวัญ (No Gift Policy) 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร รายช่ือผูรับผิดชอบ 

O๓๔ เจตจำนงสุจริตของผูบรหิาร 

และนโยบายไมรับของขวัญ 

(No Gift Policy) 

เจตจำนงสจุริตของผูบริหาร 

 แสดงเน้ือหาเจตนารมณหรือคำมั่นวาจะ

ปฏิบัติหนาที่และบริหารสถานศึกษาอยาง

ซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล (ดำเนินการโดยผูบริหารสูงสุด

คนปจจุบันของสถานศึกษา) 

 จัดทำอยางนอย ๒ ภาษา ไดแก 

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

นโยบายไมรับของขวญั (No Gift Policy) 

 แสดงนโยบายวาผูบรหิารสถานศึกษา

เจาหนาที่และบุคลากรทกุคนจะตองไมม ี

การรับของขวัญ (No Gift Policy) 

(ดำเนินการโดยผูบริหารสูงสุดคนปจจุบันขอ

หนวยงาน) 

  จัดกิจกรรมปลุกจติสำนึกหรือสราง

วัฒนธรรมองคกร เชน การจดัอบรมให

ความรู การจดัทำโปสเตอรประชาสัมพันธ 

การสรางการรับรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

เปนตน 

 เปนการดำเนินการในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ

นางสาวศศธิร จันทรชนะ 

 



[๑๖] 

 

 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร รายช่ือผูรับผิดชอบ 

O๓๕ การมีสวนรวมของผูบริหาร  แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง

ถึงการมีสวนรวมของผูบริหารสูงสดุคน

ปจจุบัน 

 เปนการดำเนินการหรอืกิจกรรมที่แสดง

ใหเห็นถึงการใหความสำคัญกับการ

ปรับปรุง พัฒนา และสงเสริมสถานศึกษา

ดานคุณธรรมและความโปรงใส 

 เปนการดำเนินการในปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นางสาววิไลลักษณ ภูกรดุ 

นางสาวศศธิร จันทรชนะ 

นางสาวอัยย  แกวอาชา 

นางสาวนิดติญา บุญพา 

 
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร รายช่ือผูรับผิดชอบ 

O๓๖ การประเมินความเสี่ยง  

การทจุรติประจำป 

 แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการ

ดำเนินงานหรอืการปฏิบัติหนาที่ที่อาจ

กอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการ

ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ

ผลประโยชนสวนรวมของสถานศึกษา 
 มีขอมูลรายละเอียดของผลการประเมิน 

ยกตัวอยางเชน เหตุการณความเสี่ยงและ

ระดับของความเสี่ยง มาตรการและการ

ดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

เปนตน 

 เปนการดำเนินการในปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายตร ีศตสังวัตสร 

นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ

นายรุจน เลาฮะ 

นายอัมพร นันนวล 

นายฐานันดร โชตผิล 

 

 

 

 

 

 

 



[๑๗] 

 
 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร รายช่ือผูรับผิดชอบ 

O๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการ 

ความเสี่ยงการทุจริต 

 แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง

ถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจ

กอใหเกิดการทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกัน

ระหวางผลประโยชนสวนตนกับ

ผลประโยชนสวนรวมของสถานศึกษา 

 เปนกิจกรรมหรือการดำเนินการที่

สอดคลองกับมาตรการหรือการดำเนินการ

เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามขอ O๓๖ 

 เปนการดำเนินการใน ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายตร ีศตสังวัตสร 

นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ

นายรุจน เลาฮะ 

นายอัมพร นันนวล 

นายฐานันดร โชตผิล 

 
การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร รายช่ือผูรับผิดชอบ 

O๓๘ การเสริมสรางวัฒนธรรม 

องคกรตามมาตรฐานทาง

จริยธรรม 

 แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของ

สถานศึกษาที่แสดงถึงการเสริมสราง

วัฒนธรรมองคกรใหบุคลากรของ

สถานศึกษามีทัศนคติคานิยมในการ

ปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริต  

อยางชัดเจน ไมนอยกวา ๕ กจิกรรม 

 เปนการดำเนินการที่หนวยงานเปน

ผูดำเนินการเอง 

 เปนการดำเนินการในปงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๕ 

นายตร ีศตสังวัตสร 

นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ

นางสาวศศธิร จันทรชนะ 

นางสาวอัยย  แกวอาชา 

นางเตือนใจ สรุะภา 

นางฉวีวรรณ เดชเดชา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๑๘] 

 

แผนปองกันการทุจริต 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร รายช่ือผูรับผิดชอบ 

O๓๙ แผนปฏิบัติการปองกัน  

การทจุรติ 

 แสดงแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต

หรือโครงการโรงเรียนสุจริตที่มวีัตถุประสงค

เพื่อปองกันการทุจริตหรอืพัฒนาดาน

คุณธรรมและความโปรงใสของสถานศึกษา 

 มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ/โครงการฯ 

อยางนอยประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ และชวงเวลาดำเนินการ 

 เปนแผนฯ/โครงการฯ ที่มีระยะเวลาบังคับ

ใชครอบคลุมปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

นายตร ีศตสังวัตสร 

นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ

นายฐานันดร โชตผิล 

นางเตือนใจ สรุะภา 

นางฉวีวรรณ เดชเดชา 

 

O๔๐ รายงานการกำกับตดิตามการ

ดำเนินการปองกันการทจุริต 

ประจำป รอบ ๖ เดือน 

 แสดงความกาวหนาในการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทจุรติหรือ

โครงการโรงเรียนสุจริต ตามขอ O๓๙ 

 มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา 

ยกตัวอยางเชน ความกาวหนาการ

ดำเนินการแตละโครงการ/กิจกรรม และ 

รายละเอียดงบประมาณที่ใชดำเนินการ 

 สามารถจัดทำขอมูลเปนรายเดือน หรือ

รายไตรมาส หรือ ราย ๖ เดือน ที่มีขอมูล

ครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือนแรก  

ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ

นายฐานันดร โชตผิล 

นางสาวอัยย  แกวอาชา 

นางเตือนใจ สรุะภา 

นางฉวีวรรณ เดชเดชา 

 

O๔๑ รายงานผลการดำเนินการ 

ปองกันการทุจริตประจำป 

 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การปองกันการทุจริต หรือโครงการ

โรงเรียนสุจรติ 

 มีขอมูลรายละเอียดสรุปผลการ

ดำเนินการ อยางนอยประกอบดวย 

ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม 

ผลการใชจายงบประมาณปญหาอุปสรรค 

และขอเสนอแนะ 

 เปนการรายงานผลการดำเนินการ

ปองกันการทุจริตของปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ 

นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ

นางเตือนใจ สรุะภา 

นางฉวีวรรณ เดชเดชา 

นางสาวจริยา จันทรแดง 



[๑๙] 

 

 ตัวช้ีวัดยอย ๑๐.๒ มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 

มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในสถานศึกษา 

ขอ ขอมูล รายละเอียดขอมูลท่ีเผยแพร รายช่ือผูรับผิดชอบ 

O๔๒ มาตรการสงเสริมคุณธรรม 

และความโปรงใสภายใน 

สถานศึกษา* 

 แสดงการวิเคราะหผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงานของสถานศึกษา ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 มีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห 

ยกตัวอยางเชน ประเด็นที่เปนขอบกพรอง

หรือจุดออนที่จะตองแกไขโดยเรงดวน  

ประเด็นที่จะตองพัฒนาใหดีข้ึนมีความ 

สอดคลองกับผลการประเมินฯ 

 มีการกำหนดแนวทางการนำผลการ

วิเคราะหไปสูการปฏิบัติ หรือมาตรการเพื่อ

ขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความ

โปรงใสภายในสถานศึกษาใหดียิ่งข้ึน ซ่ึง

สอดคลองตามผลการวิเคราะห ผลการ

ประเมินฯ โดยมีรายละเอียดตางๆ อยาง

นอยประกอบดวย กำหนดผูรับผดิชอบหรือ

ผูที่เกี่ยวของ การกำหนดข้ันตอนหรอืวิธีการ

ปฏิบัต ิการกำหนดแนวทางการกำกบั

ติดตามใหนำไปสูการปฏิบัตแิละรายงานผล  

นายตร ีศตสังวัตสร 

นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ

นางสาววิไลลักษณ ภูกรดุ 

O๔๓ การดำเนินการตาม 

มาตรการสงเสริมคุณธรรม 

และความโปรงใสภายใน 

สถานศึกษา* 

 แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการ

เพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ภายในสถานศึกษา 

 มีขอมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อ

สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน

สถานศึกษาในขอ O๔๒ ไปสูการปฏิบัติ

อยางเปนรูปธรรม 

 เปนการดำเนินการในปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายตร ีศตสังวัตสร 

นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ

นางสาววิไลลักษณ ภูกรดุ 

 



[๒๐] 

 

*หมายเหตุ : สถานศึกษาที่ยังไมไดรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

สถานศึกษาออนไลน ไมนำขอ O๔๒ - O๔๓ มาคิดคะแนน เน่ืองจากเปนการประเมินในปแรกของสถานศึกษา 
 

มีหนาท่ี   จัดเตรียม จัดหา จัดทำเอกสาร หลักฐาน รองรอยที่เกี่ยวของกับประเด็นคำถามที่รับผิดชอบ

และจัดสงเอกสารหลักฐานใหกับผูรายงาน “การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจำปงบประมาณ 

๒๕๖๕ (แอดมินผูดูแลเว็บไซตโรงเรียน : นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิและนางสาวขวัญใจ ทายทอง) ใหเสร็จสิ้นเรียบรอย

ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

๔. คณะกรรมการรายงานผล “การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประกอบดวย 

  ๔.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครูชำนาญการ  ผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต 

ผูจัดทำและดูแลเว็บไซตโรงเรียน (Admin) 

  ๔.๒ นางสาววิไลลกัษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน ผูชวยผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนสจุริต 

  ๔.๓ นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑  ผูชวยผูดูแลเว็บไซตโรงเรียน (Admin) 

 

มีหนาท่ี     รับเอกสาร หลักฐาน รองรอย จากคณะกรรมการฝายรวบรวมเอกสาร และเขาไปรายงาน

ผลการดำเนินงาน “การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ ในเว็บไซตของ

โรงเรียนบานบางจาก ตามที่ไดสรางหัวขอไวแลตามลิงคน้ี http://www.banbangchakschool.com ใหเสร็จสิ้น

เรียบรอยภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

ใหคณะกรรมการที่ไดรบัแตงตั้งตามคำสั่งน้ี ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกำลังความสามารถ เพื่อใหบังเกิดผล

ดีและประโยชนสูงสุดตอโรงเรียนและราชการสืบไป หากมีปญหาขัดของประการใดใหแจงคณะกรรมการอำนวยการ

ทราบ เพื่อหาแนวทางแกปญหาใหสำเร็จลุลวงตอไป พรอมทั้งใหลงลายมือชื่อรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบานบางจาก ตามเอกสารแนบทายคำสั่งน้ี 

 

ทั้งน้ีตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป  

 

                                                                       สั่ง ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

                    ลงชื่อ 

                               (นายตร ีศตสังวัตสร) 

                                ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

 

 

 

http://www.banbangchakschool.com/


[๒๑] 

 

 
 

 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพ่ือรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน 

ของสถานศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โรงเรียนสุจริต 

“การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ตามหนังสือท่ีอางถึง คำสั่งโรงเรียนบานบางจาก ท่ี ๕๕ / ๒๕๖๕ สั่ง ณ วันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตำแหนง ลายเซ็น 

๑ นายตร ี ศตสังวัตสร ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๓ นายรุจน เลาฮะ ครูชำนาญการพิเศษ  

๔ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  

๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชำนาญการพิเศษ  

๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาต ิ ครูชำนาญการ  

๗ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑  

๘ นายอัมพร นันนวล ครู คศ.๑  

๙ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑  

๑๐ นางสาวศศธิร จันทรชนะ ครู คศ.๑  

๑๑ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑  

๑๒ นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑  

๑๓ นางสาวอัยย แกวอาชา ครู คศ.๑  

๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑  

๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครู คศ.๑  

๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑  

๑๗ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑  

๑๘ นางสาวปาจารีย เศษโถ ครูผูชวย  

๑๙ นางสาวจริยา จันทรแดง ครูอัตราจาง  

๒๐ นางเตือนใจ สุระภา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๑ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๒ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล  

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


[๒๒] 

 
 

 
 


