
   
 
 
  

คำส่ังโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  
ท่ี  ๓๓๒/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลโรงเรียนสุจริตและเกณฑ์การประเมิน 
ITA Online ของสถานศึกษา 
  ………………………………..  

            ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ ได้มอบหมายให้โรงเรียนจัดทำฐานข้อมูล
โครงการโรงเรียนสุจริต และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยการประเมินจะเป็นรูปแบบออนไลน์ ไม่มีการลงพื้นที่ติดตาม   
แต่จะติดตามผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนซึ่งทางโรงเรียนต้องจัดเตรียมข้อมูล OIT ๔๓ รายการ ขึ้นเว็บไซต์ของ
โรงเรียน จะไม่เกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต ระยะเวลาในการเตรียมข้อมูล     
เพื่ออัพขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
บรรลุตามเป้าหมาย จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้ 
  

คณะกรรมการอำนวยการ 
 นายประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 นายวิทิต  บัวประเสริฐ   ครู ชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 นายเกษม  เมาลิทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ  
 นายศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 นายปล้ืม   ปรีชา    ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ว่าท่ีร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน  ครู ชำนาญการ    กรรมการ 
 นายศักรินทร์  วงษ์แหยม    ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี   ๑. วางแผนและกำหนดการดำเนินงาน  ควบคุม  กำกับ  ดูแล  ให้คำปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
               ให้กับฝ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

๒.  ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

คณะกรรมการดำเนินงาน 
 นายศักรินทร์  วงษ์แหยม   ครู ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 นายวิทติ  บัวประเสริฐ   ครู ชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 นายเกษม  เมาลิทอง   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
 นางชญาภา  คำแหงฤทธิ์   ครู ชำนาญการ                      กรรมการ 
 นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์            ครู                 กรรมการ 
 นางสาวกัญญารัตน์   ศิลาแยง   ครู    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี  ๑. วางแผน ดำเนินการ ประชุมกรรมการเพื่อช้ีแจงรายละเอียดและแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไป   
              ด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์  
         ๒.  ควบคุม ดูแล  กำกับติดตามและประสานงานในฝ่ายท่ีรับผิดชอบ   
         ๓. ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหา  อุปสรรคในการดำเนินงาน 



คณะกรรมการจัดเตรียมข้อมูล OIT 

คณะกรรมการชุดที่ ๑ 
 นายวิทติ  บัวประเสริฐ   ครู ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 นางสาวสมาพร  สมสืบ   ครู ชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
 นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 นางสาวพรทิพย์  อุดร   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 นางอารีวรรณ  แน่ประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 นางสาวพรเพ็ญ  พุ่มสะอาด  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 นางกษิรา  ละออ    ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 นางสาวสุดาพร  ยิ้มสิน   ครู ชำนาญการ   กรรมการ 

นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
 นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน ์  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
 นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒ ิ   ครู     กรรมการ 
 นายภูวดล   สำลี    ครู    กรรมการ 
 นางสาวนาฏศิลป์  คชประเสริฐ  ครู    กรรมการ 
 นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่  ครู    กรรมการ 
 นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์   ครู    กรรมการ 
 นางสาวจุฑามาส   จันทร์มณี  ครู    กรรมการ 
 นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์  ครู    กรรมการ 
 นายปราณ์รณ  กาญจนากร  ครู    กรรมการ 
 นางสาวนุชาภา  ส่งสวัสด์ิ   ครู    กรรมการ 
 นายสมพร  อมรเวช   ครู    กรรมการ 
 นางสาวรวีพรรณ  โชคสมบัติ  ครู    กรรมการ 
 นางสาวกิตติกา  โชคสัมฤทธิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 นางสาวภริตา  โอชารส   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 นางสาวพัชรินทร์  โพธิ์ทอง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 นางสาวณภัค  เล้ียงช่ังทอง  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 นางสาวลักขณา  ภาคโภคี   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 นางจุไรภรณ์   พงษ์ไชย             ครู     กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี ๑. ศึกษารายละเอียด ข้อมูล ในตัวชี้วัดย่อย รวบรวมจัดทำข้อมูล หัวข้อดังนี้ 
     - หัวข้อท่ี ๓ อำนาจหน้าท่ี (ของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมายกำหนด) 
     - หัวข้อท่ี ๔ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา) 
     - หัวข้อท่ี ๕ ข้อมูลการติดต่อ 
     - หัวข้อท่ี ๘ Q&A 
     - หัวข้อท่ี ๙ Social network 
     - หัวข้อท่ี ๑๗ E-Service 
     - หัวข้อท่ี ๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     - หัวข้อท่ี ๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     - หัวข้อท่ี ๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 



 ๒. รวบรวมข้อมูลและส่งในเมล์ itaracha1@gmail.com โดยใช้ตัวอักษร Sarabun PSK ๑๖ นำส่ง
คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลภายในวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการชุดที่ ๒ 
 นายศักรินทร์   วงษ์แหยม   ครู ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 นางพรรณี   เกตุถาวร   ครู ชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
 นางสุกัลยา  เสือจำศิลป์   ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 นางสาวกันต์ฤทัย  พันธุ์สวัสด์ิ  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
 นางสาวอาภรณ์  สายจันดี   ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
 นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด  ครู    กรรมการ 
 นายศิวกร  กรึงไกร   ครู    กรรมการ 
 นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก   ครู     กรรมการ 
 นายรณกร  ไข่นาค   ครู    กรรมการ 
 นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์   ครู    กรรมการ 
 นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 นายเกียรติศักดิ์  กันนิดา   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 นางสาวยุวดี  สุภาเรือง   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 นายวีรวัฒน์  ลงผิว   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 นางสาวกัลย์พัตร์  เสรีชัย   ครู    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี ๑. ศึกษารายละเอียด ข้อมูล ในตัวชี้วัดย่อย รวบรวมจัดทำข้อมูล หัวข้อดังนี้ 
     - หัวข้อท่ี ๑๐ แผนดำเนินงานประจำปี 
     - หัวข้อท่ี ๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน 
     - หัวข้อท่ี ๑๒ รายงานการผลการดำเนินงานประจำปี  
     - หัวข้อท่ี ๑๓ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
     - หัวข้อท่ี ๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
     - หัวข้อท่ี ๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
     - หัวข้อท่ี ๑๖ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
     - หัวข้อท่ี ๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
     - หัวข้อท่ี ๑๙ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน 
     - หัวข้อท่ี ๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
     - หัวข้อท่ี ๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
     - หัวข้อท่ี ๒๒ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ 
     - หัวข้อท่ี ๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
     - หัวข้อท่ี ๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
     - หัวข้อท่ี ๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 
     - หัวข้อท่ี ๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน 
     - หัวข้อท่ี ๔๑ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
     - หัวข้อท่ี ๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
     - หัวข้อท่ี ๔๓ การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   



 ๒. รวบรวมข้อมูลและส่งในเมล์ itaracha1@gmail.com  โดยใช้ตัวอักษร Sarabun PSK ๑๖ นำส่ง
คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลภายในวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการชุดที่ ๓ 
 นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล ครู ชำนาญการ   ประธานกรรมการ 
 นางจิตร์สมา  สมงาม  ครู ชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 
 นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง ครู     กรรมการ 
 นางสาววิชญาพร  อุ่นมี  ครู    กรรมการ 
 นางสาวทุเรียน  ไวยบุรี  ครู    กรรมการ 
 นางสาวอุมาพร  ขาวแขก  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 นางสาวนัฐพร  ภูวงษ ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสด์ิ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 นายสุทธิพงษ์  มูลอาษา  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 นางสาวพรนิภา  ศรีอรุณ  ธุรการ    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี ๑. ศึกษารายละเอียด ข้อมูล ในตัวชี้วัดย่อย รวบรวมจัดทำข้อมูล หัวข้อดังนี้ 
     - หัวข้อท่ี ๑ โครงสร้างสถานศึกษา 
     - หัวข้อท่ี ๒ ข้อมูลผู้บริหาร  
     - หัวข้อท่ี ๖ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
     - หัวข้อท่ี ๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
     - หัวข้อท่ี ๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
     - หัวข้อท่ี ๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
     - หัวข้อท่ี ๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
     - หัวข้อท่ี ๓๔ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
     - หัวข้อท่ี ๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
     - หัวข้อท่ี ๓๖ การประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำปี 
     - หัวข้อท่ี ๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต 
     - หัวข้อท่ี ๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
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คณะกรรมการชุดที่ ๔ 
 นายเกษม      เมาลิทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 นายศุภมงคล  อินทร์สนอง ครู ชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 นางปาริชาติ  ยมวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 นางสาวมัณฑนา  สถิตวิบูรณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 นายประสพชัย  แน่ประโคน ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 นายอัศวิน  ศรีบัว  ครู ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 นางสาวจิดาภา  จูหว้า  ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
 นางพิมพ์ธาดา  จำนงค์บุญรัตน์ ครู ชำนาญการ   กรรมการ 
 นางสาวสุรีย์   ทนคง  ครู     กรรมการ 
 นางจิรฉัตร   สะสมทรัพย์  ครู     กรรมการ 



 นายธีระวฒัน์  เพ็ชร์วารี  ครู     กรรมการ 
 นางสาวอริยา  กันทะวงค์  ครู     กรรมการ 

นายฉัตรดาว  ฉันทะ  ครู     กรรมการ 
นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์  ครู     กรรมการ 
นายเสกสรรค์  สุขมา  ครู     กรรมการ 

 นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย  ครู    กรรมการ 
 นางสาวโสภิต  สุจิตตกุล  ครู    กรรมการ 
 นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล  ครู    กรรมการ 
 นายเศรษฐลักษณ์  สุขสงวน ครู    กรรมการ 
 นางสาวพิชามญช์ุ  กุศล  ครู    กรรมการ 
 นางสาวศิริวรรณ  โอริส  ครู    กรรมการ 
 นางสาวกฤติญา  ทองประวัติ ครู    กรรมการ 
 จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง  ครูผู้ช่วย             กรรมการ 
 นายทรรศนันท์  อุดมฤทธิ์  ครูผู้ช่วย             กรรมการ 
 นายธวัช  วงศ์สุวัฒน์  ครูผู้ช่วย             กรรมการ 
 นางสาวกัญญาณัฐ  สมภาร ครูผู้ช่วย             กรรมการ 
 นางสาวภิรมย์พร  ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย             กรรมการ 
 นางสาววรรณวรางค์ ทนงสุทธิ์ ครูผู้ช่วย             กรรมการ 
 นางนปภา  ไต่สุข   ครูผู้ช่วย             กรรมการ 
 นางสาววรรณสิริ  นาคเรือง ครูผู้ช่วย             กรรมการ 
 นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 นางสาวธนารักษ ์ไกรสมโภชน์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี ๑. ศึกษารายละเอียด ข้อมูล ในตัวชี้วัดย่อย รวบรวมจัดทำข้อมูล หัวข้อดังนี้ 
     - หัวข้อท่ี ๗ งานประชาสัมพันธ์ 
     - หัวข้อท่ี ๓๒ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
     - หัวข้อท่ี ๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
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คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล OIT ๔๓ รายการ 
                   นางชญาภา  คำแหงฤทธิ์   ครู ชำนาญ  ประธานกรรมการ                                                  
                   นางนงพงา    อิสสอาด     ครู ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ  
         นางสาวปรียารัตน์  สนิทไชย  ครูผู้ช่วย             กรรมการ 
                   นางสาวนภัสวรรณ  ชนชนะชัย  ครูผู้ช่วย             กรรมการ 
                   นางสาวปรียาภัทร   ดีสวัสด์ิ  ครูผู้ช่วย                      กรรมการและเลขานุการ 
หน้าท่ี  รวบรวมข้อมูล OIT จากผู้รับผิดชอบชุดต่างๆ 
          
 
 



คณะกรรมการจัดทำข้อมูล OIT ขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน 
 นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์            ครู                ประธานกรรมการ 
 นางสาวอาทิตญา  นาคกล่ัน   ครู    รองประธานกรรมการ 
 นางณัษฐพร  ฮีมวาต์   ครู ชำนาญการ  กรรมการ 
 นายภาณุพันธ์  จันทร์หอม   ครู   กรรมการ 
 นางสาวกัญญา  อินทร์กอง   ครู   กรรมการ 
 นายพีระศิลป์  เอกฐิน   ครู   กรรมการและเลขานุการ 
  
หน้าท่ี  จัดทำข้อมูล OIT ขึ้นเว็บไซต์โรงเรียน  
 
  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ เสียสละ เพื่อบังเกิดผลดีแก่โรงเรียนและราชการสืบไป 
 
   ส่ัง    ณ   วันท่ี   ๒   กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
  (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 

                            ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 


