
 
ค าสั่งโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม  

ท่ี   ๘๕ / ๒๕๖๕ 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานเพือ่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกาด าเนนิงาน 

ของสถานศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โรงเรียนสุจริต  
“การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจ าปงงบประมาณ ๒๕๖๕ 

.................................................................................................................................................................................... 
ตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตาก ด าเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี ๑ 
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และกลุ่มท่ี ๒ โรงเรียนสุจริตท่ีไม่ใช่โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล เพื่อพัฒนาโรงเรียน
ในสังกัดท่ีเข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ให้สามารถด าเนินตามปฎิญญาของโรงเรียนสุจริต เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ขับเคล่ือนสู่โรงเรียน ตลอดจนการบริหารจัดการ การนิเทศก ากับ ติดตาม 
โรงเรียนสุจริตให้มีแนวปฏิบัติท่ีดีในการป้องกันการทุจริต สามารถเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน นั้น  

ดังนั้น เพื่อให้การน านโยบายสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ตาก จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙(๑) พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๗ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตรา ๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติ
หน้าท่ี ดังนี้  
๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย  

1 ว่าท่ีร้อยตรีอาคม มาจันทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง    ครู คศ.3             กรรมการ  
๓. นายสะอาด   หลอมทอง  ครู คศ.3             กรรมการ  
๔. นางพิมพิรา   สอนเนียม   ครู คศ.๒                 กรรมการ  
๕. นางนงนุช   มณเฑียรชัย  ครู คศ.3    กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าท่ี ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหาในการด าเนินงานแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้การสนับสนุน
ทรัพยากร บุคลากร อ านวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และติดตามผลการด าเนินงาน ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

1 ว่าท่ีร้อยตรีอาคม มาจันทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน            ประธานกรรมการ  
๒. นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง    ครู คศ.3             กรรมการ  
๓. นางสาวล าภู   จันทร์พรม  ครู คศ.3                 กรรมการ   
๔. นายสะอาด   หลอมทอง  ครู คศ.3             กรรมการ  
๕. นางพิมพิรา   สอนเนียม   ครู คศ.๒                 กรรมการ  
๖. นางยุพิน  แก้วค า    ครู คศ.๒                 กรรมการ  
๗. นางสาวอรทัย  ใจใส    ครู คศ.๒                 กรรมการ  
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๘. นางนิสา  หลอมทอง   ครู คศ.๒                 กรรมการ  
๙. นางสุนิษา  พูลศรี    ครู คศ.๒                 กรรมการ  
๑๐. นายชัยยันต์  ปินนวล    ครู คศ.๑                 กรรมการ  
๑๑. นางสาวสุดาลักษณ์ ค าล าปาง   ครู คศ.๑                 กรรมการ  
๑๒. นางสาววนาลี ทุนมาก    ครูผู้ช่วย                 กรรมการ  
๑๓. นางสาวลินดา รุ่งเจริญกูล   ครูผู้ช่วย                 กรรมการ  
๑๔. นางชลิดา  อุดมวงษ์   พนักงานราชการ                กรรมการ  
๑๕. นายวรัญญ ู  ละม้ายเมือง   ครูอัตราจ้าง                กรรมการ  
๑๖. นางเกศกษิรา ค าฟู    ครูอัตราจ้าง                กรรมการ  
๑๗. นายวิทย์  ตาสา   ลูกจ้างประจ า ช่างไฟฟ้า ช.๔             กรรมการ  
๑๘. นางสาวกมนทรรศน์  ภักดิ์อมรศิริ  พี่เล้ียงนักเรียนพิการเรียนรวม          กรรมการ  
๑๙. นายวุฒิชัย  แซ่ย่าง   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ      กรรมการ 
๒๐. นางสาววริษา แซ่ลี   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ      กรรมการ 
๒๑. นางสาวกัญญาภัทร  จันทร์กันนา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ      กรรมการ 
๒๒. นายวงศธร   อึ้งธีรกุล   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ      กรรมการ 
๒๓. นายปฏิพัทธ์  หมื่นกล้า  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ      กรรมการ 
๒๔. นางสาวอารียา  พันธ์บญุ   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ      กรรมการ 
๒๕. นางสาวสุดาวัลย์  แซ่ย่าง   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูฯ      กรรมการ 
๒๖. นางนงนุช   มณเฑียรชัย  ครู คศ.3    กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่ วางแผนและด าเนินงานของโครงการโรงเรียนสุจริตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  
3. คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมเอกสาร ประกอบด้วย  
     ด าเนินการในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล  

ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของ 
สถานศึกษา เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูล 
พื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผน 
ด าเนินงานการปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหาร และ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในสถานศึกษา ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น ข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ 
บริหารงานและการด าเนินงานของสถานศึกษา  
แหล่งข้อมูล เว็บไซต์สถานศึกษา  
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ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย (๓๓ ข้อมูล) ดังต่อไปนี้  

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน  
1. นายสะอาด   หลอมทอง  ครู คศ.๓    หัวหน้า  
2. นางสาวอรทัย  ใจใส   ครู คศ.๒    ผู้ช่วย  
3. นางสาวสุดาลักษณ์ ค าล าปาง  ครู คศ.๑    ผู้ช่วย  
ตัวชีวั้ดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน  
1. นางสาวนงค์นุช  ระมั่ง   ครู คศ.3    หัวหน้า  
2. นางสาวล าภู  จันทร์พรม  ครู คศ.3     ผู้ช่วย  
๓. นางนิสา  หลอมทอง  ครู คศ.๒    ผู้ช่วย  
๔. นางสาวลินดา  รุ่งเจริญกูล  ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย  
๕. นายวรัญญ ู  ละม้ายเมือง  ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย  
๖. นางเกศกษิรา  ค าฟู    ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย  
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ  
1. นางพิมพิรา  สอนเนียม  ครู คศ.๒    หัวหน้า  
2. นางนิสา  หลอมทอง  ครู คศ.๒    ผู้ช่วย  
3. นางสาวสุดาลักษณ์ ค าล าปาง  ครู คศ.๑    ผู้ช่วย  
4. นายชัยยันต์  ปินนวล   ครู คศ.๑    ผู้ช่วย  
๕. นางสาววนาลี  ทุนมาก   ครูผู้ช่วย     ผู้ช่วย  
๖. นางชลิดา  อุดมวงษ์  พนักงานราชการ    ผู้ช่วย  
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
1. นางนงนุช  มณเฑียรชัย  ครู คศ.3    หัวหน้า  
2. นางสุนิษา  พูลศรี   ครู คศ.๒    ผู้ช่วย  
๓. นายชัยยันต์  ปินนวล   ครู คศ.๑    ผู้ช่วย  
๔. นางเกศกษิรา  ค าฟู    ครูอัตราจ้าง    ผู้ช่วย  
๕. นางสาวกมนทรรศน์  ภักดิ์อมรศิริ  พี่เล้ียงนักเรียนพิการเรียนรวม  ผู้ช่วย  
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส  
1. ว่าท่ีร้อยตรีอาคม  มาจันทร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน   หัวหน้า  
๒. นางนงนุช  มณเฑียรชัย  ครู คศ.3     ผู้ช่วย 

     ด าเนินการในตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  
ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ ข้อมูล ท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ

สถานศึกษา เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณชน ได้รับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ  
(๑) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกัน
การทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของสถานศึกษาท่ีจะป้องกันการทุจริต ในสถานศึกษาให้ลดน้อยลงหรือไม่
สามารถเกิดขึ้นได้  
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แหล่งข้อมูล เว็บไซต์สถานศึกษา  
ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย (๑๐ ข้อมูล) ดังต่อไปนี้  

1. นางนงนุช  มณเฑียรชัย  ครู คศ.3   หัวหน้า  
2. นางสุนิษา  พูลศรี   ครู คศ.๒   ผู้ช่วย  
3. นางสาวสุดาลักษณ์ ค าล าปาง  ครู คศ.๑   ผู้ช่วย  
4. นายชัยยันต์  ปินนวล   ครู คศ.๑   ผู้ช่วย  
๕. นางสาววนาลี  ทุนมาก   ครูผู้ช่วย    ผู้ช่วย  

มีหน้าที่ จัดเตรียม จัดหา จัดท าเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นค าถามท่ี รับผิดชอบและจัดส่ง 
เอกสารหลักฐานให้กับผู้รายงาน “การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
(แอดมินผู้ดูแลเว็บไซต์โรงเรียน : นายสะอาด  หลอมทอง) ใหเ้สร็จส้ินเรียบร้อยภายในวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕  
4. คณะกรรมการรายงานผล “การประเมิน ITA Online ของโรงเรียนสุจริต” ประกอบด้วย  

4.๑ นางนงนุช  มณเฑียรชัย ครู คศ.3  หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ  
4.๒ นายสะอาด  หลอมทอง ครู คศ.3  แอดมินผู้ดูแลเว็บไซต์โรงเรียน  

มีหน้าที่ รับเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย จากคณะกรรมการฝ่ายรวบรวมเอกสาร และเข้าไป รายงานผลการ
ด าเนินงาน “การประเมิน ITA Online ของโรงเรยีนสุจริต” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในเว็บไซต์ของโรงเรียนทุ่ง
ฟ้าวิทยาคม ตามท่ี สพฐ.ก าหนด ให้เสร็จส้ินเรียบร้อยภายในวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ให้คณะกรรมการท่ีได้รับ 
แต่งต้ังตามค าส่ังนี้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้บังเกิดผลดีและประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและ 
ราชการสืบไป หากมีปัญหาขัดข้องประการใดให้แจ้งคณะกรรมการอ านวยการทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาให้ 
ส าเร็จลุล่วงต่อไป พร้อมท้ังให้ลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ตามเอกสารแนบท้ายค าส่ังนี้ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
ส่ัง ณ วันท่ี ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
     ว่าท่ี ร.ต.     

(อาคม  มาจันทร์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 


