
    
 
 

ค าสั่งโรงเรียนวังทองพิทยาคม 
ที่    ๑๓๖  / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

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

        ตามท่ี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  ได้จัดการประชุมปฏิบัติการการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ในวันที่ ๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ โรงแรมมิราจ  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรง    
มีความรู้ ความเข้าใจและด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓  เพ่ือให้การประเมินดังกล่าวด าเนิน 
ไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
 

                      ๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที ่ให้ค าปรึกษา แนะน า อ านวยความสะดวก ประสานงานและ
แก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินกิจกรรม  ประกอบด้วย 
             ๑.๑ นายอมร    อ่อนสี  ผู้อ านวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
                  ๑.๒ นายสุนทร    มนตรี              ผูช้่วยผู้อ านวยการโรงเรียน      รองประธานกรรมการ   
                    ๑.๓ นายศักดิ์ศรี   กลัดปรี          ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน      กรรมการ 

          ๑.๔ นางพัชราภรณ์  วรบุตร          หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ      กรรมการ  
                    ๑.๕ นางสาวสุกัญญา    แดงเรือง    หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป         กรรมการ     
                    ๑.๖ นายก้องเกียรติ  กล่อมแก้ว     หัวหนา้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  กรรมการ 
           ๑.๗ นางวรนุช   ทองเพชร     หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ      กรรมการ 
           ๑.๘ นางประนอม วิชัยดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล         กรรมการและเลขานุการ 
                      ๑.๙ นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์ ครชู านาญการพิเศษ                    
   

      ๒. คณะกรรมการด าเนินการประเมินตามตัวชี้วัดที่ ๑ – ๕  มีหน้าที ่ประเมินการรับรู้ของบุคลากร
ภายในสถานศึกษาต่อการปฏิบัติงานของบุคคลอ่ืน (ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่) การด าเนินการต่างๆ ของ
สถานศึกษาของตนเอง (ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ) การใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง  (ตัวชี้วัดที่ ๓ 
การใช้อ านาจ)  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ)  การแก้ไขปัญหา
การทุจริตของสถานศึกษา (ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต)  โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม 
๒๕๖๓  ประกอบด้วย 
                   ๒.๑ นายอมร    อ่อนสี  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
                   ๒.๒ นางประนอม   วิชัยดิษฐ์   ครชู านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
         ๒.๓ คณะครูและบุคลากรทุกคน              กรรมการ 
 ๒.๔ นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
         ๒.๕ นางสาวเกษฎา  โยธิน   ครูผู้ช่วย       
           

 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



  

       ๓. คณะกรรมการด าเนินการประเมินตามตัวชี้วัดที่  ๖ – ๘  มีหน้าที ่ประเมินการรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาต่อคุณภาพการด าเนินงาน (ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการ
ด าเนินงาน) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร)  การปรับปรุงระบบการท างาน 
(ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการท างาน)  โดยครูที่ปรึกษาคัดเลือกและท าความเข้าใจกับนักเรียนตัวแทน  
ห้องละ ๕ คน เพื่อไปด าเนินการให้ผู้ปกครองประเมินตามประเด็นการประเมินในระบบออนไลน์  คัดเลือก 
คณะกรรมการสถานศึกษา (ไม่รวมผู้บริหารสถานศึกษาและครู)  จ านวน  ๒ คน  คัดเลือกผู้น าชุมชน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  คู่ค้า คู่สัญญา  ผู้รับจ้าง  ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัวอย่าง  โดยให้แล้วเสรจ็ภายในวันที่  ๒๗ 
สิงหาคม  ๒๕๖๓  ประกอบด้วย 
                  ๓.๑ นางประนอม   วิชัยดิษฐ์   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
                  ๓.๒ นายก้องเกียรติ  กล่อมแก้ว ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
        ๓.๓ หัวหน้าระดับทุกระดับ      กรรมการ 
        ๓.๔ ครูที่ปรึกษาทุกห้อง      กรรมการ 
        ๓.๕ นางสาวสุกัญญา  แดงเรือง ครูช านาญการ   กรรมการ 
        ๓.๖ นายปวีร์ปรัชญ์   ปู่ซึ้ง              คร ู    กรรมการ 
        ๓.๗ นางวรนุช  ทองเพชร  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
        ๓.๘ นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
        ๓.๙ นางพนิดา  ไชยโวหาร              ครชู านาญการ                         
  

     ๔. คณะกรรมการด าเนินการประเมินตามตัวชี้วัดที่ ๙  มีหน้าทีจ่ัดท าข้อมูลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบที่แสดงถึง  
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของสถานศึกษาใน ๕ ประเด็น คือ  ๑. ข้อมูลพ้ืนฐาน           
๒. การบริหารงาน  ๓. การบริหารเงินงบประมาณ ๔. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๕. การส่งเสริม 
ความโปร่งใสในสถานศึกษา  โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ดังต่อไปนี้ 

     ๔.๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน  ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน  การประชาสัมพันธ์  และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
ประกอบด้วย 
       ๔.๑.๑ นางสาวสุกัญญา  แดงเรือง ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
                 ๔.๑.๒ นางเสาวนีย์  ปรีชานนท ์ ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
       ๔.๑.๓ นายจิรวัฒน์   บุญโปร่ง ครูช านาญการ   กรรมการ 
       ๔.๑.๔ นายพิเชฐ   พรมอ้าย  พนักงานราชการ   กรรมการ 
       ๔.๑.๕ นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
       ๔.๑.๖ นายปวีร์ปรัชญ์   ปู่ซึ้ง   คร ู
                         

    ๔.๒ การบริหารงาน  ได้แก ่แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  ประกอบด้วย 
       ๔.๒.๑ นางสอยดาว   สทุธิ    ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ 
                ๔.๒.๒ นางเสาวนีย์  ปรีชานนท์ ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
       ๔.๒.๓ นางชมนภัส   จั่นฤทธิ์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
       ๔.๒.๔ นางสาวณัฐวรรณ  เล็กอุทัย ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
       ๔.๒.๕ นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
       ๔.๒.๖ นางพนิดา   ไชยโวหาร ครูช านาญการ                         

 
 
 
 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



  

     ๔.๓ การบริหารเงินงบประมาณ  ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ  ประกอบด้วย 
       ๔.๓.๑ นางวรนุช   ทองเพชร   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
                ๔.๓.๒ นางสาวกุลประภัสสร์ วงศ์ใหญ่  ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
       ๔.๓.๓ นางชมนภัส   จั่นฤทธิ์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
       ๔.๓.๔ นางอรอุมา    บุญโปร่ง คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
       ๔.๓.๕ นางสาวรัตติกาล   ตันมิ่ง ครูช านาญการ                         

 

     ๔.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล           
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ประกอบด้วย   
       ๔.๔.๑ นางประนอม   วิชัยดิษฐ์   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
                ๔.๔.๒ นางสาวดวงเดือน   ทองจีน ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
       ๔.๔.๓ นายชุติพนธ์   ไชยเวช   ครูผู้ช่วย                      กรรมการและเลขานุการ 
        ๔.๔.๔ นางสาวเกษฎา  โยธิน  ครูผู้ช่วย                          

 

     ๔.๕ การส่งเสริมความโปร่งใสในสถานศึกษา  ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ประกอบด้วย 
       ๔.๕.๑ นายสุนทร   มนตรี  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
       ๔.๕.๒ นางสาวสุกัญญา  แดงเรือง ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
                 ๔.๕.๓ นายจิรวฒัน์   บุญโปร่ง ครูช านาญการ   กรรมการ 
       ๔.๕.๔ นางกาญจนา  จันทร์บุญนาค   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ       
                 ๔.๕.๕ นางสาวอนุสรา  อยู่ศิริ          ครูผู้ชว่ย 
 

๕. คณะกรรมการด าเนินการประเมินตามตัวชี้วัดที่ ๑๐  มีหน้าที่จัดท าข้อมูลเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบที่แสดง
ถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมินเพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในสถานศึกษาและ
มีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ใน  ๒ ประเด็น คือ  ๑. การด าเนินการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ๒. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ยังไม่ต้องประเมิน)  โดยจัดท าเอกสารตาม
รายละเอียดข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และน าไปเข้าเว็บไซต์  ดังต่อไปนี้ 

    ๕.๑ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ด้านเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  ประกอบด้วย  
 ๕.๑.๑ นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี    ครูช านาญการ           ประธานกรรมการ     
                ๕.๑.๒ นางสาวสุกัญญา    แดงเรือง    ครูช านาญการ           รองประธานกรรมการ     
       ๕.๑.๓ นางอุทัยวรรณ   ภู่ประดิษฐ์ คร ู                        กรรมการ 
                   ๕.๑.๔ นายปวีรป์รัชญ์   ปู่ซึ้ง   คร ู                            กรรมการและเลขานุการ   

    ๕.๒ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  ด้านการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  และแผนปฏิบัติการป้องกันการทรุจริต  ประกอบด้วย  
  ๕.๒.๑ นางวรนุช   ทองเพชร     ครูช านาญการพิเศษ   ประธานกรรมการ 
               ๕.๒.๒ นางชมนภัส  จั่นฤทธิ ์  ครูช านาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ   
                ๕.๒.๓ นางสาวกุลประภัสสร์ วงศ์ใหญ่  ครูช านาญการ    กรรมการ 

      ๕.๒.๔ นางเสาวนีย์  ปรีชานนท์ ครูช านาญการ   กรรมการ  

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



  

                ๕.๒.๕ นางสาวณัฐวรรณ  เล็กอุทัย ครูผู้ช่วย    กรรมการ     
                  ๕.๒.๖ นางสาวรตัติกาล  ตันมิ่ง         ครูช านาญการ                          กรรมการและเลขานุการ  

                ๖. คณะกรรมการติดตาม  รวบรวมฐานข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จากแต่ละฝ่ายเพ่ือน าข้อมูลเข้าสู่เว็บไซต์และ
เผยแพร่ต่อไป 
         ๖.๑ นางประนอม   วิชัยดิษฐ์   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
                ๖.๒ นางสาวดวงเดือน   ทองจีน ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
       ๖.๓ นายชุติพนธ์   ไชยเวช    ครูผู้ช่วย                      กรรมการ 
        ๖.๔ นางสาวเกษฎา  โยธิน  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
       ๖.๕ นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์    ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
       ๖.๖ นางพนิดา   ไชยโวหาร           ครูช านาญการ                         
  

                  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าตามที่ได้รับมอบหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย เพ่ือบังเกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 
 

       ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่   ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
                                                           

 
 

                                                            ( นายอมร   อ่อนสี ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 


