
 

 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
ที ่ 207 / ๒๕๖4 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
สถานศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 2564  

 
  ตามหนังสือ ที่ ศธ 04344/ว3123 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้สถานศึกษามีการเผยแพร่ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาและเปิดเผยข้อมูลการด าเนินการต่างๆ ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
แบบวัดการเปิด เผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity and Transparency Assessment : OTA 
Online) ให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินงานที่เชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการ
ประเมินในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงาน
ภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการ
หรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และส่วนที่ 3 
การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
OTA Online) นั้น 
 เพ่ือให้การน านโยบายสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 39(1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2547 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตรา 27(1) แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 

1.คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
   ๑) นายไพบูลย์     พวงเงิน        ประธานกรรมการ 
   2) นายอมรศักดิ์   เสมสันต์        รองประธานกรรมการ 
   3) นายไตรภูมิ   อ้ายวงค์        รองประธานกรรมการ  
   4) นายชาตรี     รูปสง่า        กรรมการ 
  5) นายสุเทพ     ตากัน        กรรมการ 
  6) นางบุษราภรณ์   สิทธิวงศ ์       กรรมการ 
  7) นางสุขสันต์   สนิทวงศ ์       กรรมการ 
  8) จ่าสิบเอกสมร  แก้วหล้า       กรรมการและเลขานุการ 
   9) นางส่องหล้า   หุ่นสุวรรณ์       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
หน้ำที ่ ๑) วางมาตรการ ก าหนดแนวทาง สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงาน    
          ๒) ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหาในการด าเนินงานแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้การ
สนับสนุนทรัพยากร บุคลากร อ านวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และติดตามผลการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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2.คณะกรรมกำรฝ่ำยวำงแผนกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
   1) จ่าสิบเอกสมร  แก้วหล้า       ประธานกรรมการ 
   2) นายอมรศักด์ิ  เสมสันต์       รองประธานกรรมการ 
   3) นายไตรภูม ิ   อ้ายวงค์       รองประธานกรรมการ 
   ๔) นายชาตร ี   รูปสง่า        กรรมการ 
   ๕) นายสุเทพ   ตากัน         กรรมการ 
   ๖) นางสุขสันต์  สนิทวงศ์       กรรมการ 
   ๗) นางบุษราภรณ ์ สิทธิวงศ์       กรรมการ 
   ๘) นางส่องหล้า  หุ่นสุวรรณ์      กรรมการ 
   9) นายชานน    คุรุบรรเจิดจิต      กรรมการและเลขานุการ 
   10) นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลแกม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที ่วางแผนก าหนดรูปแบบ แผนผังและข้ันตอนการด าเนินงานและผลการด าเนินงานของโรงเรียนที่เกิด
ขึ้นกับโรงเรียนตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่1 การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ส่วนที่ 2 การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้
ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และส่วนที่ 3 การ
เปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
 
3.คณะกรรมกำร กำรด ำเนินส่วนที่ 1 กำรเก็บข้อมูลจำกบุคลำกรในหน่วยงำนภำครัฐ (Internal Integrity 
and Transparency Assessment : IIT) ประกอบด้วย 
   1) นายชานน    คุรุบรรเจิดจิต      ประธานกรรมการ 
   ๒) นางส่องหล้า  หุ่นสุวรรณ์      กรรมการ 
   3) นางสาวสุดารัตน์  ธิหล้า        กรรมการ 
   ๔) นางสาวต้นแก้ว  ดามัง        กรรมการ 
   5) นายวิทยา    นวลจันทร์      กรรมการและเลขนุการ 
   6) นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลแกม       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่ รวบรวมข้อมูล โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในสถานศึกษา ตั้งแต่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงาน ที่ท างานกับสถานศึกษามาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีได้มีโอกาส
สะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และ
ความคิดเห็นใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที ่ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 3 
การใช้อ านาจ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจรติ 
 
4.คณะกรรมกำร กำรด ำเนินกำรส่วนที่ 2 กำรเก็บข้อมูลจำกผู้รับบริกำรหรือผู้ติดต่อหน่วยงำนภำครัฐ 
(External Intergrity and Transparency Assessment: EIT) ประกอบด้วย 
   1) นายชานน    คุรุบรรเจิดจิต      ประธานกรรมการ 
   ๒) นางส่องหล้า  หุ่นสุวรรณ์      กรรมการ 
   3) นางสาวสุดารัตน์  ธิหล้า        กรรมการ 
   ๔) นางสาวต้นแก้ว  ดามัง        กรรมการ 
   ๕) นายสุพจน์   ตาด้วง        กรรมการ 
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   6) นางดวงพร   มูลป้อม       กรรมการ 
   7) นายมานพ    จันตาวงศ ์      กรรมการ 
   ๘) นางดวงรัศม ี  จันตาวงศ ์      กรรมการ 
   9) นายสมพงษ์  วิชาราช       กรรมการ 
   10) นายวิทยา    นวลจันทร์     กรรมการและเลขนุการ 
   11) นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลแกม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำที่ รวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนผู้น าชุมชน องศ์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น คู่ค้า คู่สัญญา ผู้รับจ้าง ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของสถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการ
ท างาน 
 
5.คณะกรรมกำร กำรด ำเนินกำรจัดเตรียมข้อมูล และรวบรวมไฟล์เอกสำร ส่วนที่ 3 กำรเปิดเผยข้อมูลทำง
เว็บไซต์ของหน่วยงำน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
ประกอบด้วย 
  1) จ่าสิบเอกสมร แก้วหล้า       ประธานกรรมการ 
     2) นายอมรศักด์ิ  เสมสันต์       รองประธานกรรมการ 
     3) นายไตรภูม ิ   อ้ายวงค์       รองประธานกรรมการ 
     ๔) นายชาตรี   รูปสง่า        กรรมการ 
     ๕) นายสุเทพ   ตากัน         กรรมการ 
     ๖) นางสุขสันต์  สนิทวงศ ์       กรรมการ 
     ๗) นางบุษราภรณ์ สิทธิวงศ์       กรรมการ 
     ๘) นางส่องหล้า  หุ่นสุวรรณ์      กรรมการ 
  9) นางรักเกียรติ  เกษรพรหม       กรรมการ 
  10) นางณัฐกานต์ คุรบุรรเจิดจิต      กรรมการ 
  11) นางนลิน์ภาณี กรศรีมหาลาภ     กรรมการ 
   12) นางชุติมา  แก้วหล้า        กรรมการ 
  13) นางสาวกาญจนา ชาติไทย       กรรมการ 
  14) นายเอกนรินทร์  ค าอ้ัน        กรรมการ 
  15) นางสาวนุชนาถ  ค าบัง        กรรมการ 

16) นายสมพงษ์   วิชาราช       กรรมการ 
  17) นายสามารถ  แจ่มเมธีกลุ      กรรมการ 
  18) นายชานน   คุรุบรรเจิดจิต     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  19) นางสาวปารณีย์ พิธาสวัสดิ์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  20) นางสาวจงรัก  วงค์เขียว      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  21) นางสาววิริยาพร ทาสุข       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  22) นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลแกม       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้ำที ่จัดเตรียมข้อมูล และรวบรวมไฟล์เอกสารตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดแบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัด
ย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การด าเนินการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

6.คณะกรรมกำรรวบรวบข้อมูล 
   6.1 ฝ่ำยกจิกำรนักเรียน 
   1) นายอมรศักดิ์   เสมสันต์       ประธานกรรมการ 
   2) นางรักเกียรติ   เกษรพรหม      กรรมการ/โรงเรียนสุจริต 
    3) นายสุเทพ    ตากัน         กรรมการและเลขานุการ 
   6.2 ฝ่ำยงบประมำณ  
   1) จ่าสิบเอกสมร   แก้วหล้า       ประธานกรรมการ 
    2) นางณัฐกานต์   คุรุบรรเจิดจิต      กรรมการ/งานแผนงาน 
    3) นายชานน    คุรุบรรเจิดจิต      กรรมการ/งานแผนงาน 
    4) นายเอกรินทร์  ค าอ้ัน         กรรมการ/พัสดุ 
   ๕) นางสาวมาริสา  เหมันต์       กรรมการ/พัสดุ 
    6) นางสุขสันต์   สนิทวงศ ์       กรรมการและเลขานุการ 
   6.3 ฝ่ำยบุคคล  

1) จ่าสิบเอกสมร  แก้วหล้า         ประธานกรรมการ 
2) นายชานน    คุรุบรรเจิดจิต      กรรมการ/สารสนเทศ 
3) นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลแกม       กรรมการ/สารสนเทศ 
4) นางสาววิริยาพร  ทาสุข        กรรมการ/สารสนเทศ 
5) นางสาวจงรัก   วงค์เขียว        กรรมการ/สารสนเทศ 
6) นางสาวปารณีย์  พิธาสวัสดิ์       กรรมการ/สารสนเทศ 
7) นางนลิน์ภาณี   กรศรีมหาลาภ      กรรมการ/พัฒนาบุคลากร 
8) นางชุติมา    แก้วหล้า        กรรมการ/พัฒนาบุคลากร 
9) นายสมพงษ์   วิชาราช        กรรมการ/งานสารบรรณ 
10) นายสามารถ  แจ่มเมธีกลุ       กรรมการ/งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
11) นางส่องหล้า   หุ่นสุวรรณ์      กรรมการและเลขานุการ 

   6.4 ฝ่ำยวิชำกำร  
1) นายไตรภูมิ    อ้ายวงค ์        ประธานกรรมการ 
2) นางสาวกาญจนา  ชาติไทย       กรรมการ/ประกนัคุณภาพ 
3) นายมานพ   จันตาวงศ ์      กรรมการ/ทะเบียน 
4) นางสาวภักคีณี  จีนามูล       กรรมการ/แผนงานฝ่ายวิชาการ 
5) นางกัณฑิมาพร   พานมั่ง       กรรมการ/วัดและประเมินผล 
6) นายวชิรภัทร   ศรีอุดวงศ์       กรรมการ/หลักสูตรและการสอน 
7) นางสาวนุชนาถ   ค าบัง         กรรมการ/ห้องสมุด 
8) นางสาวอจิมา   สุริยา        กรรมการ/ธุรการและสารบรรณ 
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9) นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ ์       กรรมการและเลขานุการ 
   6.5 ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

1) นายอมรศักดิ์   เสมสันต์         ประธานกรรมการ 
2) นายสุพจน์   ตาด้วง        กรรมการ/ประชาสัมพันธ์ 
3) นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลแกม        กรรมการ/ประชาสัมพันธ์ 
4) นายชาตรี    รปูสง่า        กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่
1) จัดท า รวบรวมข้อมูล ส่งให้กับคณะกรรมการด าเนินงานตามหัวข้อที่ก าหนด 
2) แก้ไขปัญหา ประสานการปฏิบัติ ให้กิจกรรมลุล่วง 
3) รายงานผลการปฏิบัติให้ผู้อ านวยการโรงเรียนรับทราบ 

 
                          สั่ง   ณ    วันที่     12    ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 
 
 
 
                                                (นายไพบูลย์   พวงเงิน) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


