
 
 

 

 
คำสั่ง โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

ท่ี   50 /2565 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานเพือ่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 

------------------------------- 

       ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ดำเนินการประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  
คือ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ให้สามารถ
ดำเนินตามปฎิญาณของโรงเรียนสุจริต  เป็นไปตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ขับเคล่ือนสู่โรงเรียน ตลอดน
การบริหารจัดการ การนิเทศกำกับ ติดตาม โรงเรียนสุจริตให้มีแนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันการทุจริต สามารถ
เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน นั้น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินนโยบายสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนวัดบาง
ไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จาก สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ จึงอาศัย
อำนาจตามมาตรา ๓๙(๑) พระราชบัญญัติระเบียบริหาร ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๗ กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการและมาตรา ๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๗ แต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้  

1. คณะกรรมการอำนวยการ 

1. นายสนั่น  ไชยหงษ์   ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพินทุสร  แสงเนตร  ครูชำนาญการ  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวเพ็ญนภา   พันพินิจ  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
4. นางสาวจิราพร   ทองหนูนุ้ย  ครู   กรรมการ 
5. นายอนุวัตร         ธิระมาร  ครู   กรรมการ 
6. นางสาวปาณิสรา   คำมูล  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหาในการดำเนินงานแก่คณะกรรมการฝ่าย ต่าง ๆ ให้การ
สนับสนุนทรัพยากร บุคลากร อำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และติดตามผลการ ดำเนินงาน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
2. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

1. นายสนั่น  ไชยหงษ์   ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพินทุสร  แสงเนตร  ครูชำนาญการ  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวเพ็ญนภา   พันพินิจ  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
4. นายอนุวัตร         ธิระมาร  ครู   กรรมการ 
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คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย (ต่อ) 

5. นางสาวกนิษฐา    วรรณวงษ์  ครู   กรรมการ 
6. นางสาวนัทจนันท์   ซ่อนกล่ิน  ครู   กรรมการ 
7. นางสาวจิราพร     ทองหนูนุ้ย     ครู   กรรมการ 
8. นางสาวเณศรพี     ถนอมสินทรัพท์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
9. นางสาวแก้วใจ     จำปาทอง  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
10. นายชัยวัฒน์        จ๋ิวโคราช  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
11. นายธนภัทร         อินทมานนท์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
12. นางสาวปาณิสรา   คำมูล  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ วางแผน และดำเนินงานของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
3. คณะกรรมการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ประกอบด้วย 

1. นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ  ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
2. นายอนุวัตร          ธิระมาร  ครู   กรรมการ 
3. นางสาวปาณิสรา   คำมูล  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดเตรียมข้อมูล และรวบรวมไฟล์เอกสาร ตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนดและตอบแบบ
สำรวจการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน (open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT)  

4.คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย 

1. นางสาวพินทุสร   แสงเนตร  ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ  ครูชำนาญการ  กรรมการ 
3. นางสาวปาณิสรา   คำมูล  ครู   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  อำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายเงิน ซื้ออุปกรณ์ เพื่อดำเนินการประเมินและให้การประเมิน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถและเกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ 

   ส่ัง   ณ   วันท่ี      1     สิงหาคม    พ.ศ.    2565 

 

                                                                        

                                                                        (นายสนั่น  ไชยหงษ์) 

                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 



ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้ 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพืน้ฐาน 

ข้อมูลพื้นฐาน  
ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

O1 โครงสร้าง คุณครูทุกท่าน 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร นางสาวแก้วใจ  จำปาทอง 

O3 อำนาจหน้าท่ี นางสาวปาณิสรา คำมูล 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน นางสาวปาณิสรา คำมูล 

O5 ข้อมูลการติดต่อ นายอนุวัตร ธิระมาร 

O6 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง นายอนุวัตร ธิระมาร 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ นายอนุวัตร ธิระมาร 

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

O8 Q&A นายอนุวัตร ธิระมาร 

O9 Social Network นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 

 

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
การดำเนินงาน 

ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

O10 แผนดําเนินงานประจําป ี นางสาวปาณิสรา คำมูล 

O11 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน 

ประจําปี รอบ 6 เดือน 

นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 

O12 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี นางสาวปาณิสรา คำมูล 
 

การปฏิบัติงาน 
ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 
 



 

การให้บริการ 
ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 

O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 

O16 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ 

การให้บริการ 

นางสาวปาณิสรา คำมูล 

O17 E–Service นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 

O19 รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่าย 

งบประมาณประจําปีรอบ 6 เดือน 

นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 
 

การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
พัสดุ 

นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ 

นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน 

นางสาวปาณิสรา คำมูล 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา 

พัสดุประจําปี 

นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 

 

 

 



ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย 

O26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย 

O28 รายงานผลการบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี 

นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย 

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

นางสาวปาณิสรา คำมูล 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

นายอนุวัตร ธิระมาร 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

นางสาวปาณิสรา คำมูล 

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น นายอนุวัตร ธิระมาร 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย 

 

 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี ้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อปอ้งกันการทุจริต 
เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร และ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 

ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

O34 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร และ 
นโยบายไม่รับของขวัญ 

(No Gift Policy 

นางสาวนัทจนันท์  ซ่อนกล่ิน 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร นางสาวปาณิสรา คำมูล 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 
ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

O36 การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจําปี นางสาวปาณิสรา คำมูล 

O37 การดําเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการ 
ทุจริต 

นายอนุวัตร ธิระมาร 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

นางสาวเณรพี  ถนอนสินทรัพท์ 

แผนปอ้งกันการทุจริต 
ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย 

O40 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการ 
ป้องกันการทุจริตประจําปีรอบ 6 เดือน 

นายชัยวัฒน์  จ๋ิวโคราช 

O41 รายงานผลการดําเนินการป้องกันการ 
ทุจริตประจําปี 

นายธนภัทร    อินทมานนท์ 

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2  มาตรการภายในเพือ่ป้องกันการทุจริต 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ 
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

นางสาวแก้วใจ  จำปาทอง 

O43 การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน 

นางสาวปาณิสรา  คำมูล 

 


