
 
ค ำสั่งโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 

ท่ี  ๑๐๙ /๒๕๖๔ 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔  
*********************** 

            ด้วยโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต ๒ 
ได้เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนสุจริต และได้รับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๗(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) 
(๖) มำตรำ ๕๓ (๔) พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ และมำตรำ 
๓๙(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ และ
แก้ไขเพิ่มเติม และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔ และหมวด ๖ 
(มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพทำงกำรศึกษำ) โรงเรียนโดยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนต้องปฏิบัติตำมภำรกิจท่ีได้รับ
มอบหมำยตำมระเบียบกฎหมำย จึงมอบหมำยภำรกิจและควำมรับผิดชอบให้แก่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้
ปฏิบัติตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร ดังนี้ 
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ  ประกอบด้วย 
     ๑.๑ นำงสำวกิติยำ มำรศรี     รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนท่ีปรึกษำ 
 ๑.๒ นำงพัชญำ             พุ่มโกสุม  ครู   กรรมกำรท่ีปรึกษำ   
 ๑.๓ นำงสำวชนันพร ศรีใหม่       ครู      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ ให้ค ำปรึกษำ วินิจฉัยส่ังกำร แก้ไขปัญหำในกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 ๒. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
  ๒.๑ นำงสำวกิติยำ มำรศรี            รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนอ ำนวยกำร 
 ๒.๒ นำงสำวมณีญำ ชุณหจันทร์  หัวหน้ำงำนฝ่ำยบุคลำกร  ผู้ช่วย 
 ๒.๓ นำงทิพวรรณ์ อ่วมทอง   หัวหน้ำงำนฝ่ำยวิชำกำร  ผู้ช่วย 
 ๒.๔ นำงรัชนีย์  ยังวิวัฒน์  หัวหน้ำงำนฝ่ำยงบประมำณ ผู้ช่วย 
 ๒.๕ นำยวัลลภัทร  หนองภักด ี  หัวหน้ำงำนฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป ผู้ช่วย  
 ๒.๖ นำงสำวชนันพร   ศรีใหม ่   หัวหน้ำโครงกำรโรงเรียนสุจริต ผู้ช่วย 
 มีหน้ำที่ ส่งเสริมสนับสนุน อ ำนวยควำมสะดวกและสร้ำงขวัญก ำลังใจดูแลให้กำรด ำเนินกำรให้เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อยตำมวัตถุประสงค์ของกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 
๓. คณะกรรมกำรเตรียมเอกสำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ
ออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ในแต่ละตัวชี้วัด  ประกอบด้วย 
     ๓.๑ ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐำน กำรประชำสัมพันธ์ กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล กำรให้บริกำร 
 (ข้อ O๑-O๙ และ O๑๗) ประกอบด้วย 
 ๑. นำยวีรวัฒน์  กำรุณวงษ ์   คร ู   หัวหน้ำ 
 ๒. นำงสำวอำภำรักษ์ แพเพชร    คร ู   ผู้ช่วย 
 ๓. นำงสำวดำรัตน์ กุลแจง    ครอูัตรำจ้ำง  ผู้ช่วย 
 ๔. นำยศิวะ  มำลัยทอง   ครอูัตรำจ้ำง  ผู้ช่วย 



มีหน้ำที่ รวบรวมข้อมูล ประชำสัมพันธ์ ปรับปรุงช่องทำงกำรส่ือสำรติดต่อข้อมูลทำงโรงเรียนกับกลุ่ม
บุคคลภำยนอกสถำนศึกษำ เว็บไซต์ของโรงเรียน ช่องทำงกำรแสดงควำมคิดเห็นและแจ้งร้องเรียนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ แผนยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำสถำนศึกษำ 
     ๓.๒ ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ กำรบริหำรงำน  
  - กำรด ำเนินงำน (ข้อ O๑๐-O๑๓) ประกอบด้วย 
 ๑. นำงทิพวรรณ์  อ่วมทอง        ครชู ำนำญกำร  ผู้ช่วย 
 ๒. นำงสำวมณีญำ ชุณหจันทร์        คร ู   ผู้ช่วย 
 ๓. นำงรัชนีย์  ยังวิวัฒน์       ครชู ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วย 
 ๔. นำยวัลลภัทร   หนองภักด ี   คร ู   ผู้ช่วย  
 ๕. นำงสำวธนัญชนก  แสนจันทร์   คร ู   ผู้ช่วย 
 ๖. นำงสำวอำภำรักษ์ แพเพชร    คร ู   ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่ รวบรวมข้อมูล คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ๔ ฝ่ำย รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  
 -  กำรให้บริกำร (ข้อ O๑๔-O๑๖) ประกอบด้วย 

 ๑. นำงสำวมณีญำ ชุณหจันทร์       คร ู   หัวหน้ำ 
     ๒. นำงสำวกฤษณำ ทิรอดรัมย์   คร ู   ผู้ช่วย 
 ๓. นำยประณต   ถนอมทรัพย์   ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 ๔. นำงสำวมัธญำ  ยมรัตน์    ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 ๕. นำงสำวรังสินี  สมำนมำก   ครูอัตรำจ้ำง  ผู้ช่วย 
 ๖. นำยสุวรรณ  ศรีทอง    เจ้ำหน้ำท่ีทะเบียน ผู้ช่วย 
 มีหน้ำที่ รวบรวมข้อมูล คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร ข้อมูลเชิงสถิติกำรใช้บริกำร และรำยงำน
กำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร 
     ๓.๓ ตัวชี้วัดที่ ๙.๓ กำรบริหำรเงินงบประมำณ  กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงหรือจัดหำพัสดุ (ข้อ O๑๘-O๒๔) 
ประกอบด้วย 
 ๑. นำงรัชนีย์  ยังวิวัฒน์       ครชู ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำ 
     ๒. นำงสำวณัฐกุล  คุ้มสิน    คร ู   ผู้ช่วย 
 ๓. นำงสำววฤษำย์ เลิศศิริ    ครชู ำนำญกำร  ผู้ช่วย 
 ๔. นำงสำวฉัตรำภัทร ปำลพันธุ์   ครชู ำนำญกำร  ผู้ช่วย 
 ๕. นำงสำวกฤษณำ ทิรอดรัมย์   คร ู   ผู้ช่วย 
 ๖. นำงสำวธนัญชนก  แสนจันทร์   คร ู   ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่ รวบรวมข้อมูล ด้ำนกำรบริหำรเงินงบประมำณ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี  
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประกำศต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือจัดหำพัสดุรำย
เดือน (แบบ สขร.๑) 
     ๓.๔ ตัวชี้วัดที่ ๙.๔ กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล (ข้อ O๒๕-O๒๘) ประกอบด้วย 
 ๑. นำงสำวมณีญำ ชุณหจันทร์       คร ู   หัวหน้ำ 
     ๒. นำงสำวกฤษณำ ทิรอดรัมย์   คร ู   ผู้ช่วย 
 ๓. นำยประณต   ถนอมทรัพย์   ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 ๔. นำงสำวมัธญำ  ยมรัตน์    ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 



มีหน้ำที่ รวบรวมข้อมูล ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล นโยบำย กำรด ำเนินงำน 
หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และรำยงำนผลกำรบริหำรงำนและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ประจ ำป ีปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 
     ๓.๕ ตัวชี้วัดที่ ๙.๕ กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส (ข้อ O๒๙-O๓๓) ประกอบด้วย 
 ๑. นำงสำวชนันพร   ศรีใหม ่        คร ู   หัวหน้ำ 
     ๒. นำงพัชญำ  พุ่มโกสุม   คร ู   ผู้ช่วย 
 ๓. นำยวีรวัฒน์  กำรุณวงษ ์   คร ู   ผู้ช่วย 
 มีหน้ำที่ รวบรวมข้อมูล กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กำรเปิดโอกำสกำรมี
ส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็น 
     ๓.๖ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ กำรป้องกันกำรทุจริต 
  ๑๐.๑ กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต   
          - เจตจ ำนงสุจริต (ข้อ O๓๔-O๓๕) ประกอบด้วย 
 ๑. นำงสำวชนันพร   ศรีใหม ่        คร ู   หัวหน้ำ 
     ๒. นำงพัชญำ              พุ่มโกสุม   คร ู   ผู้ช่วย 
 ๓. นำงสำวอโณชำ จักรแก้ว    คร ู   ผู้ช่วย 
 ๔. นำงสำวศิริกรำนต์ ค ำแสนรำช   คร ู   ผู้ช่วย 
 ๕. นำงสำวหยำดพิรุณ  แปรงกระโทก   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 มีหน้ำที่ รวบรวมข้อมูล กำรแสดงเจตจ ำนงสุจริตและกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร ปีงบประมำณ 
๒๕๖๔ 
          - กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อกำรป้องกันกำรทุจริต (ข้อ O๓๖-O๓๗) ประกอบด้วย 
 ๑. นำงรัชนีย์  ยังวิวัฒน์       ครชู ำนำญกำรพิเศษ หัวหน้ำ 
     ๒. นำงสำวณัฐกุล  คุ้มสิน    คร ู   ผู้ช่วย 
 ๓. นำงสำววฤษำย์ เลิศศิริ    ครชู ำนำญกำร  ผู้ช่วย 
 ๔. นำงสำวฉัตรำภัทร ปำลพันธุ์   ครชู ำนำญกำร  ผู้ช่วย 
 ๕. นำงสำวกฤษณำ ทิรอดรัมย์   คร ู   ผู้ช่วย 
 มีหน้ำที่ รวบรวมข้อมูลกำรวำงแผนป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี และกำรประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริต
ประจ ำป ี๒๕๖๔ 
          - กำรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและแผนกำรป้องกันกำรทุจริต (ข้อ O๓๘-O๔๑) 
ประกอบด้วย 
 ๑. นำงสำวชนันพร   ศรีใหม ่        คร ู   หัวหน้ำ 
     ๒. นำงพัชญำ              พุ่มโกสุม   คร ู   ผู้ช่วย 
 ๓. นำงสำวอโณชำ จักรแก้ว    คร ู   ผู้ช่วย 
 ๔. นำงสำวศิริกรำนต์ ค ำแสนรำช   คร ู   ผู้ช่วย 
 ๕. นำงสำวหยำดพิรุณ  แปรงกระโทก   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 มีหน้ำที่ รวบรวมข้อมูลแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต รำยงำนก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรป้องกัน
กำรทุจริตประจ ำปีรอบ ๖ เดือน ปีงบประมำณ ๒๕๖๔ และรำยงำนกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๓ 
 



       ๑๐.๒ มำตรกำรในกำรป้องกันกำรทุจริต (ข้อ O๔๒-O๔๓) ประกอบด้วย 
 ๑. นำงสำวกิติยำ  มำรศรี            รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ประธำนอ ำนวยกำร 
 ๒. นำงสำวมณีญำ ชุณหจันทร์  หัวหน้ำงำนฝ่ำยบุคลำกร  ผู้ช่วย 
 ๓. นำงทิพวรรณ์  อ่วมทอง   หัวหน้ำงำนฝ่ำยวิชำกำร  ผู้ช่วย 
 ๔. นำงรัชนีย์  ยังวิวัฒน์  หัวหน้ำงำนฝ่ำยงบประมำณ ผู้ช่วย 
 ๕. นำยวัลลภัทร   หนองภักด ี  หัวหน้ำงำนฝ่ำยบริหำรงำนท่ัวไป ผู้ช่วย 
 ๖. นำงพัชญำ  พุ่มโกสุม  หัวหน้ำงำนกิจกำรสภำนักเรียน ผู้ช่วย  
 ๗. นำงสำวชนันพร   ศรีใหม ่   หัวหน้ำโครงกำรโรงเรียนสุจริต ผู้ช่วย 
 ๘. นำงสำวฉัตรำภัทร ปำลพันธุ์   ครชู ำนำญกำร  ผู้ช่วย 
 ๙. นำงสำวกฤษณำ ทิรอดรัมย์   คร ู   ผู้ช่วย 
 ๑๐. นำงสำวอโณชำ จักรแก้ว    คร ู   ผู้ช่วย 
 ๑๑. นำงสำวหยำดพิรุณ  แปรงกระโทก   ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 มีหน้ำที่ วำงมำตรกำรและรวบรวมข้อมูลกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในสถำนศึกษำ 
และด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมละควำมโปร่งใสภำยในสถำนศึกษำ 
๔. คณะกรรมกำรรวบรวมข้อมูล และเผยแพร่ลงเว็บไซต์  ประกอบด้วย 
 ๑. นำยวีรวัฒน์  กำรุณวงษ ์       คร ู   หัวหน้ำ 
     ๒.นำงสำวชนันพร ศรีใหม ่    คร ู   ผู้ช่วย 
 ๓.นำงพัชญำ              พุ่มโกสุม   คร ู   ผู้ช่วย 
 ๔.นำงสำวอโณชำ จักรแก้ว    คร ู   ผู้ช่วย 
 ๕.นำงสำวศิริกรำนต์ ค ำแสนรำช   คร ู   ผู้ช่วย 
 ๖.นำงสำวหยำดพิรุณ  แปรงกระโทก   ครผูู้ช่วย   ผู้ช่วย 
 ๗. นำงสำวอำภำรักษ์ แพเพชร    คร ู   ผู้ช่วย 
 ๘. นำงสำวฉัตรำภัทร ปำลพันธุ์   ครชู ำนำญกำร  หัวหน้ำ 
 ๙. นำงสำวกฤษณำ ทิรอดรัมย์   คร ู   ผู้ช่วย 
 ๑๐. นำงสำวดำรัตน์ กุลแจง    ครอูัตรำจ้ำง  ผู้ช่วย 
 ๑๑. นำยศิวะ  มำลัยทอง   ครอูัตรำจ้ำง  ผู้ช่วย 
 มีหน้ำที่ รวบรวมข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัดตำมท่ีก ำหนดและเผยแพร่ลงเว็บไซต์โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 
 

ท้ังนี้ ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมำยปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมต้ังใจ เสียสละ รับผิดชอบงำนท่ีได้รับมอบหมำย
อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ เพื่อให้งำนส ำเร็จลุล่วงตำมเป้ำหมำยต่อไป 
  

 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

       ส่ัง ณ วันท่ี   ๑๑  ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
        

   ลงช่ือ   
                                                                        (นำงสำวกิติยำ  มำรศรี) 

                       รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 
       รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนธญัญสิทธิศิลป์ 


