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ค ำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”  
ที่  ๔๑๒/๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดเตรียมข้อมูลโรงเรียนสุจริตและรับกำรประเมิน 
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ (ITA Online) ประจ ำปี ๒๕๖๕ 

  ………………………………..  
            ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดให้มีกำรประเมินคุณธรรมและ         
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA 
Online) ประจ ำปี ๒๕๖๕ ระหว่ำงเดือนมิถุนำยนถึงเดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้สถำนศึกษำมีกำร
เผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถำนศึกษำและเปิดเผยข้อมูลกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ                             
ของสถำนศึกษำที่ สอดคล้องกับแบบวัดกำร เปิ ด เผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ให้สำธำรณชนได้รับทรำบ โดยก ำหนดกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินงำน   
ที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจำกกำรประเมินในปีที่ผ่ำนมำ ประกอบด้วยข้อมูล ๓ ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ ๑ กำรเก็บข้อมูล
จำกบุคลำกรในหน่วยงำนภำครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ส่วนที่  ๒     
กำรเก็บข้อมูลจำกผู้รับบริกำรหรือผู้ติดต่อหน่วยงำนภำครัฐ (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) และส่วนที่ ๓ กำรเปิดเผยข้อมูลทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) นั้น ถือเป็นกำรยกระดับให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐให้เป็น “มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐ   
มีกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น    
   

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ ดังนี้ 
  

คณะกรรมการอ านวยการ 
นำยประจวบโชค  สร้อยสม  ผู้อ ำนวยกำร   ประธำนกรรมกำร 
นำงสำววนิดำ กำบสุวรรณ  รองผู้อ ำนวยกำร   รองประธำนกรรมกำร 
นำงกำญจนี เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน  รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกัดิ์ รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมกำร 
นำยศุภมงคล  อินทร์สนอง  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำยเกษม  เมำลิทอง   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม  ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำยปลื้ม  ปรีชำ   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
นำงสำวสมำพร  สมสืบ  ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
นำงสำวอัจฉรำ  พรรณสุชล  ครู ช ำนำญกำร   กรรมกำร 

  

หน้ำที่   ก ำกับ  ดูแล  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ สนับสนุน ให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยและบรรรลุ 
ตำมวัตถุประสงค์ 
 



๒ 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 นำงสำววนิดำ  กำบสุวรรณ  รองผู้อ ำนวยกำร   ประธานกรรมการ 

นำงกำญจน ี เหลืองวัฒนนันท์  รองผู้อ ำนวยกำร   รองประธานกรรมการ 
 ว่ำที่ ร.ต.สมรักษ์  แทนลำน  รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมการ 
 ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกัดิ์  รองผู้อ ำนวยกำร   กรรมการ 

นำยศักรินทร์  วงษ์แหยม   ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมการ 
 นางสาวชญาภา  ลีวรรณ   ครู ช านาญการ                      กรรมการ 
 นายสะอาด  ทองสัมฤทธิ์        ครู                 กรรมการ 
          นำงสำวปรียำภัทร  ดีสวัสดิ์  คร ู              กรรมกำร 

นำงสำวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง  คร ู              กรรมกำร 
นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย  คร ู              กรรมกำร 

        นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล  ครูผู้ช่วย                       กรรมกำร 
 นางสาวกัญญารัตน์  ศิลาแยง   คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่  ๑. วำงแผน ด ำเนินกำร ประชุมกรรมกำร เพ่ือชี้แจงรำยละเอียดและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไป   
            ด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์  
          ๒. ควบคุม ดูแล ก ำกับติดตำมและประสำนงำนในฝ่ำยที่รับผิดชอบ   
          ๓. ให้ค ำปรึกษำและช่วยแก้ไขปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 
 

คณะกรรมการ การด าเนินการส่วนที่ ๑ การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง  คร ู    ประธานกรรมการ 
 นางนงพงา  อิสสอาด   ครู ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสดิ ์  คร ู    กรรมการ  
 นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง  คร ู    กรรมการ 

นางสาวกันติชา  สหนนท์ชัยกุล  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่  ประสำนงำน ด ำเนินกำรเก็บข้อมูล โดยเปิดโอกำสให้บุคลำกรในสถำนศึกษำ ตั้งแต่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไปจนถึงลูกจ้ำง/พนักงำน ได้มีโอกำสสะท้อนและแสดงควำมคิดเห็นต่อคุณธรรม
และควำมโปร่งใสของหน่วยงำนตนเอง โดยสอบถำมกำรรับรู้และควำมคิดเห็นใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๑ 
กำรปฏิบัติหน้ำที่ ตัวชี้วัดที่ ๒ กำรใช้งบประมำณ ตัวชี้วัดที่ ๓ กำรใช้อ ำนำจ ตัวชี้วัดที่ ๔ กำรใช้ทรัพย์สิน        
ของรำชกำร และตัวชี้วัด  ที่ ๕ กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ผ่ำนระบบออนไลน์ 
 

คณะกรรมการ การด าเนินการส่วนที่ ๒ การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

ว่ำที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภกัดิ์  รองผู้อ ำนวยกำร   ประธานกรรมการ 
 นายศุภมงคล  อินทร์สนอง  คร ูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 นายศักรินทร์  วงษ์แหยม   ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 นางนงพงา  อิสสอาด   ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 นางสาวอัจฉรา  พรรณสุชล  ครู ช านาญการ   กรรมการ 
 นางสาวอริยา  กันทะวงค์   ครู ช านาญการ   กรรมการ 
 นางจุไรภรณ์  พงษ์ไชย   คร ู    กรรมการ 
 นางสาววิจิตรา  อ่อนสกุล   คร ู    กรรมการ 



๓ 
 

 นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์  คร ู    กรรมการ 
 ครูที่ปรึกษาทุกห้อง      กรรมการ 
 จ่าสิบเอกธนพล  สูงกลาง  คร ู          กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที่  ประสำนงำน ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูล จำกผู้รับบริกำรหรือผู้ติดต่อหน่วยงำนภำครัฐ (External 
Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประกอบด้วย คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครองนักเรียน 
ผู้น ำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่ค้ำ คู่สัญญำ ผู้รับจ้ำง ที่มำรับบริกำรหรือมำติดต่อตำมภำรกิจ          
ของสถำนศึกษำ โดยเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรหรือผู้ติดต่อหน่วยงำนภำครัฐในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
ได้มีโอกำสสะท้อนและแสดงควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยสอบถำมกำรรับรู้และ     
ควำมคิดเห็นใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภำพกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
ตัวชี้วัดที่ ๘ กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน ผ่ำนระบบออนไลน์ 

คณะกรรมการ การด าเนินการจัดเตรียมข้อมูล และรวบรวมไฟล์เอกสาร ส่วนที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูล          
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

 

คณะกรรมการด าเนินการ ตัวช้ีวัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล 
 ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน 

นางสุกัลยา เสือจ าศิลป์  ครู ช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
นางจิตรีย์ รุ่งวัฒนาวุฒิรักษ์ ครู ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
นางสาวชญาภา ลีวรรณ  ครู ช านาญการ   กรรมการ 
นางสาวสุรีย์ ทนคง   ครู ช านาญการ   กรรมการ 
นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์  ครู ช านาญการ   กรรมการ 
นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์ คร ูช านาญการ   กรรมการ 
นางสาวอาภรณ์ สายจันดี  คร ูช านาญการ   กรรมการ 
นางสาวศิริวรรณ โอรีส  คร ู    กรรมการ 
นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์  คร ู    กรรมการ 
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชยั คร ู    กรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ คร ู    กรรมการ 
นางสาวทุเรียน ไวยบุรี  คร ู    กรรมการ 
นางสาวจุไรภรณ์ พงษ์ไชย  คร ู    กรรมการ 
นางสาวอาทิตญา นาคกลั่น คร ู    กรรมการ 
นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา  คร ู    กรรมการ 
นายพีระศิลป์ เอกฐิน  คร ู    กรรมการ 
นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์  คร ู    กรรมการ 
นายภาณุพันธ์ จันทร์หอม  คร ู    กรรมการ 
นางสาวกัญญา อินทร์กอง  คร ู    กรรมการ 
นางนปภา ไต่เป็นสุข  คร ู    กรรมการ 
นางสาวสุธิตา สุขสมรัมภ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นายพิทยา ขุนน้อย  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นายนัฐวุฒิ สายันต ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นางสาวทิพย์สุดา ทองมี  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 



๔ 
 

นางสาวพรนิภา ศรีอรุณ  ธุรการ    กรรมการ 
นางสาวนัฏฐาภรณ์ ใหญ่ยอด คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

 

 ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน 
นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์  คร ู    ประธานกรรมการ 
นางสาวนัฏฐาภรณ์ ใหญ่ยอด คร ู    รองประธานกรรมการ 
นางกัญญชัญญ์ เหมือนเตย ครู ช านาญการ   กรรมการ 
นางสาวจันทนา กิ่งพุฒิ  ครู ช านาญการ   กรรมการ 
นายรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์  ครู ช านาญการ   กรรมการ 
นางสาวนัฐพร ภูวงษ์  คร ู    กรรมการ 
นายศิวกร กรึงไกร  คร ู    กรรมการ 
นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์ คร ู    กรรมการ 
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย  คร ู    กรรมการ 
นายสมพร อมรเวช  คร ู    กรรมการ 
นางสาวจุฑามาส จันทร์มณี คร ู    กรรมการ 
นายภูวดล ส าล ี   คร ู    กรรมการ 
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ คร ู    กรรมการ 
นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่ คร ู    กรรมการ 
นางสาวพิชามญชุ์ กุศล  คร ู    กรรมการ 
นายปราณ์รณ กาญจนากร คร ู    กรรมการ 
นางสาวนุชาภา ส่งสวัสดิ์  คร ู    กรรมการ 
นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์ คร ู    กรรมการ 
นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง  คร ู    กรรมการ 
นางสาวกันติชา สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชยั คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ 
นางสาวกัลพัตร์ เสรีชัย  คร ู    ประธานกรรมการ 
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม  ครู ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
นางพรรณี เกตุถาวร  ครู ช านาญการ   กรรมการ 
นางสุวรรณา เอกฐิน  ครู ช านาญการ   กรรมการ 
นางสาวชุลีกร วงศ์จีน  ครู ช านาญการ   กรรมการ 
นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์  คร ู    กรรมการ 
นางสาวนัฏฐาภรณ์ ใหญ่ยอด คร ู    กรรมการ 
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชยั คร ู    กรรมการ 
นางสาวญดา แก้วพาณิชย์  คร ู    กรรมการ 
นางสาวยุวดี สุภาเรือง  คร ู    กรรมการ 
นางสาวศิรินภา มุลาลินน์  คร ู    กรรมการ 
นายวีรวัฒน์ ลงผิว  คร ู    กรรมการ 
นางสาวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง คร ู    กรรมการ 
นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา  คร ู    กรรมการ 



๕ 
 

นายพิชานนท์ เนาเพ็ชร  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นายพิทยา ขุนน้อย  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นางสาวพัชญาดา เกิดแก้ว  พนักงานบัญชี   กรรมการ 
นางสาวปัทมา กรีถาวร  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล ครู ช านาญการ   ประธานกรรมการ 
นางจิตร์สมา สมงาม  ครู ช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
นางสาวทุเรียน ไวยบุรี  คร ู    กรรมการ 
นางสาวอุมาพร ขาวแขก  คร ู    กรรมการ 
นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา  คร ู    กรรมการ 
นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์ คร ู    กรรมการ 
นายกันตภณ วาทะพุกกณะ คร ู    กรรมการ 
นางสาวพรนิภา ศรีอรุณ  ธุรการ    กรรมการ 
นางสาวทิพย์สุดา ทองมี  ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส 
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง คร ู    ประธานกรรมการ 
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชยั คร ู    รองประธานกรรมการ 
นางสาวอริยา กันทะวงค์  ครู ช านาญการ   กรรมการ 
นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์ คร ู    กรรมการ 
นางสาวกันติชา สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการด าเนินการ ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต 
 ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๑๐.๑ การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล ครู ช านาญการ   ประธานกรรมการ 
นางจิตร์สมา สมงาม  ครู ช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
นางสาวกัลพัตร์ เสรีชัย  คร ู    กรรมการ 
นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่ คร ู    กรรมการ 
นางสาวทุเรียน ไวยบุรี  คร ู    กรรมการ 
นางสาวอุมาพร ขาวแขก  คร ู    กรรมการ 
นายสุทธิพงษ์ มูลอาษา  คร ู    กรรมการ 
นางสาวนภัสวรรณ ชนชนะชยั คร ู    กรรมการ 
นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์ คร ู    กรรมการ 
นางสาวกันติชา สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นางสาวทิพย์สุดา ทองมี  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นายกันตภณ วาทะพุกกณะ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นายพรพิชิต พันธ์บัวหลวง  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
นางสาวพรนิภา ศรีอรุณ  ธุรการ    กรรมการ 
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง คร ู    กรรมการและเลขานุการ 

 
 



๖ 
 

 ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง คร ู    ประธานกรรมการ 

 นางนงพงา  อิสสอาด  ครู ช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
นางสาวปรียาภัทร  ดีสวัสดิ์ คร ูช านาญการ   กรรมการ  

 นางสาวพัชญมณฑ์  ทิพย์สง คร ู    กรรมการ 
นางสาวกันติชา  สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. ศึกษารายละเอียด จัดท าข้อมูล ในแต่ละตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน 
 ๒. รวบรวมไฟล์เอกสารและส่งในเมลล์ itaracha1@gmail.com โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ๑๖ 
น าส่งคณะกรรมการรวบรวมไฟล์เอกสาร ภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 

คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล ส่วนที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน            
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)  

นางสาวชญาภา  ลีวรรณ  คร ูช านาญการ   ประธำนกรรมกำร                                                  
          นำงนงพงำ  อิสสอำด    ครู ช ำนำญกำรพิเศษ  รองประธำนกรรมกำร  
 นำงสำวกัญญำรัตน์  ศิลำแยง คร ู              กรรมกำร 

นำงสำวปรียำภัทร   ดีสวัสดิ์ คร ู              กรรมกำร 
นำงสำวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง คร ู              กรรมกำร 
นำงสำวปรียำรัตน์  สนิทไชย คร ู              กรรมกำร 
นำงสำวกันติชำ  สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย                       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่  รวบรวมไฟล์เอกสำร ตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินที่ก ำหนด แบ่งออกเป็น ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่  
ตัวชี้วัดที่ ๙ กำรเปิดเผยข้อมูล  

ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐำน  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๒ กำรบริหำรงำน  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๓ กำรบริหำรเงินงบประมำณ 
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ กำรป้องกันกำรทุจริต 
 ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑๐.๑ กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
 ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑๐.๒ มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต  

          

คณะกรรมการ จัดท าการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

นำยสะอำด  ทองสัมฤทธิ์  ครู                 ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวอำทิตญำ  นำคกลั่น ครู     รองประธำนกรรมกำร 
นำยภำณุพันธ์  จันทร์หอม คร ู    กรรมกำร 
นำงสำวกัญญำ  อินทร์กอง คร ู    กรรมกำร 
นำยธนกฤต  ว่องธัญญำกรณ์ ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
นำยพิทยำ  ขุนน้อย  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
นำงสำวพัชรี  บัวอำจ  ครูผู้ช่วย    กรรมกำร 
นำยพีระศิลป์  เอกฐิน  คร ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้ำที่  จัดท ำเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลตำมตัวชี้วัดทำงเว็บไซต์ของโรงเรียน (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT)  
 



๗ 
 

  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ทุกคนที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เสียสละ เพ่ือบังเกิดผลดีแกโ่รงเรียนและรำชกำรสืบไป 
 
   สั่ง    ณ   วันที่   ๑   กันยำยน   พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 
 
  (นายประจวบโชค  สร้อยสม) 

                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA Online)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

 

กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน หน่วยงาน 
กรกฎาคม – สิงหาคม 

๒๕๖๕ 
- โรงเรียนปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ 
ของโรงเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  

โรงเรียน 

๕ – ๙ กันยายน  
๒๕๖๕ 

การตอบแบบ IIT 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ให้โรงเรียน 
- โรงเรียนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ 

สพม.อย./โรงเรียน 

๑๒ – ๑๖ กันยายน  
๒๕๖๕ 

การตอบแบบ EIT 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (OIT) ให้โรงเรียน 
- โรงเรียนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบ 

สพม.อย./โรงเรียน 

๑๙ – ๒๓ กันยายน  
๒๕๖๕ 

การตอบแบบ OIT 
- โรงเรียนด าเนินการตอบแบบส ารวจ OIT 

โรงเรียน 

๒๖ – ๒๘ กันยายน  
๒๕๖๕ 

การตรวจให้คะแนนและข้อเสนอแนะ ประมวลผลการประเมิน 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจและให้คะแนนแบบ OIT ประมวลผล
คะแนน วิเคราะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะ 

สพม.อย. 

๒๙ – ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕ 

- จัดท ารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ 

สพม.อย. 

ตุลาคม ๒๕๖๕ การประกาศผลคะแนน ITA Online 
- ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน ITA Online ของ
สถานศึกษาและน าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สพม.อย. 

 
งานโครงการโรงเรียนสุจริต 

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 
 


