
  

 

 

 
 

คำสั่งโรงเรียนภูเขียว 
ที่ 396/2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาข้ันพื้นฐาน กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง
ใส่ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA 
Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สถานศึกษายกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานตนเอง และนำข้อมูลผลการประเมินไปพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ
คำสั่งสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1/2546 เรื่องให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา     
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 
 
1. คณะกรรมการอำนวยการ  

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการดำเนินงาน สนับสนุน อำนวยความสะดวก พิจารณา 
เสนอแนะ แก้ไขปัญหา ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย 

1. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ   ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นายหัฐพงษ์ ชาติไทย   รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
3. นางสุวารี เบคเคอร์   รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
4. นายทวิช บุญโฮม            รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการ 
5. ว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
6. นายมงคล ชนะดี   คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. นายทิวา แสนมาตร   ครผูู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
2. คณะกรรมการดำเนินงาน 
          มีหน้าที่ ประชุมวางแผน ประสารงาน รวบรวมข้อมูล จัดทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ ในการรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency 
Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ประกอบด้วย 

1. ว่าที่ พ.ต.เพทฤทธิ์ สารฤทธิ์               รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นายหัฐพงษ์ ชาติไทย                       รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
3. นางสุวารี เบคเคอร์                         รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 



  

4. นายทวิช บุญโฮม                           รองผู้อำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
5. นายขจร ผลภิญโญ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์                       ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นายสุขสันต์ สมมะโน                            ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นางสายฝน เจริญสมบัติ                        ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
9. นางวงเดือน ดลประสิทธิ์                      ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
10.นายฉัตรชัย จันทร์ดี                             ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
11.นายธนกร ชำนาญ                               ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
12.นางหัฏฐณิษา ถือโชค ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
13.ว่าที่ ร.ต.สุระสิทธิ์  สีไชย                      ครูชำนาญการ กรรมการ 
14.ว่าที่ ร.ต.กิตติ แววกระโทก ครูชำนาญการ กรรมการ 
15.นายอนุรักษ์ โคผดุง คร ู กรรมการ 
16.นางสาวปภาดา อาจนาฝาย คร ู กรรมการ 
17.นายไพโรจน์ เจริญทรัพย์ คร ู กรรมการ 
18.นางสาวปนัดดา เจริญศิลป์ คร ู กรรมการ 
19.นายสุรสิทธิ์ ขยายดี คร ู กรรมการ 
20.นางสาวนรินทร วิมุกติบุตร์ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
21.นางสาวกัณฐกาญจน์ แสงบุญเกิด ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
22.นายนัฐวุฒิ ยอดพังเทียม                        ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
23.นายครรชิต เจริญชีพ                           ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
24.นางสาวเสาวนีย์ งอกโคกสูง                   ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
25.นางสาวสุดารัตน์ สูงภิลัย                       ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
26.นายฐนาทิพย์ ลานขามป้อม  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
27.นายสุระชัย  พรภูเขียว                                            ครูอัตราจ้าง กรรมการ 

28.นางสาวนงลักษณ์ จันทร์อ้น                   พนักงานจ้างเหมาบริการ กรรมการ 
29.นายมงคล ชนะดี                                คร ู กรรมการและเลขานุการ 
30.นายทิวา แสนมาตร ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
3. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร และประเมินผลการดำเนินงาน 

มีหน้าที ่ จัดทำร่างคำสั่ง  เอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินประสานงานกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้ 

ข้อมูลทีห่ลากหลาย  วิเคราะห์  สรุปผลการดำเนินงาน  และรายงานประเมินผลในระบบสารสนเทศให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

รับทราบ ประกอบด้วย 

1. ว่าที่ ร.ต.สุระสิทธิ์  สีไชย  ครูชำนาญการ   ประธานกรรมการ 

2. ว่าที่ ร.ต.กิตติ แววกระโทก                ครูชำนาญการ   รองประธานกรรมการ 

3. นายอนุรักษ์ โคผดุง                        คร ู    กรรมการ 

 



  

4. นายนัฐวุฒิ ยอดพังเทียม    ครูอัตราจ้าง                      กรรมการ 

5. นางสาวสุดารัตน์ สูงภิลัย  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

6. นางสาวเสาวนีย์ งอกโคกสูง   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

7. นายครรชิต เจริญชีพ     ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

8. นายสุระชัย  พรภูเขียว         ครูอัตราจ้าง        กรรมการ              

9. นางสาวกัณฐกาญจน์ แสงบุญเกิด   ครูอัตราจ้าง        กรรมการ                       

10. นางสาวนงลักษณ์ จันทร์อ้น   พนักงานจ้างเหมาบริการ  กรรมการ   

11. นายมงคล ชนะดี   คร ู     กรรมการและเลขานุการ 

12. นายทิวา แสนมาตร                ครูผู้ช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ให้คณะกรรมการ ที ่ได้ร ับแต่งตั ้งปฏิบัติหน้าที ่ที ่ได้ร ับมอบหมาย ด้วยความเอาใจใส่ และมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดผลดีกับทางราชการ ต่อไป  
สั่ง ณ วันที่  14  กันยายน พ.ศ. 2565  
 

 
     

   กษิดิศ  ปลื้มญาติ 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว 


