
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
ท่ี    ๑๕   / ๒๕๖๕ 

เร่ือง แต่งต้ังผู้ควบคุม ก ากับ ติดตามและผู้รับผิดชอบมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของสถานศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โรงเรียนสุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
....................................................................................................................................................... 

 
ตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ด าเนินการประเมินคุณธรรม และ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ( ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย  ๒ กลุ่มคือกลุ่มท่ี ๑ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และกลุ่มท่ี ๒ โรงเรียนสุจริตท่ีไม่ใช่โรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล  เพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดท่ีเข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ให้สามารถด าเนิน
ตามปฎิญญาของโรงเรียนสุจริต  เป็นไปตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ขับเคล่ือนสู่โรงเรียน ตลอดจน
การบริหารจัดการ การนิเทศก ากับ ติดตาม โรงเรียนสุจริตให้มีแนวปฏิบัติท่ีดีในการป้องกันการทุจริต สามารถ
เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนนั้น  

ดังนั้น เพื่อให้การน านโยบายสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้จัดท าประกาศมาตรการ เพื่อ ขับเคล่ือนการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต และเพื่อ เป็น
มาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการและบุคลากรในโรงเรียนได้ยึดถือและปฏิบัติ ควบคู่กับ 
กฎระเบียบ โดยมุ่งมั่นท่ีจะน าหน่วยงานให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม ปราศจากการทุจริต ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานจัดท าประกาศดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึง
แต่งต้ัง ผู้ควบคุม ก ากับ ติดตามและผู้รับผิดชอบมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้  

 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย  

๑.๑ นายวิรัช  จันทร์เพ็ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสะเกษ สาดา   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
๑.๓ นางกาญจนากร ภักดีปัญญา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  

๑.๔ นางปราณี เวียงยศ   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  

๑.๕ นายธเนศร์ อุ่นสิม   ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ  



มีหน้าท่ี  ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหาในการด าเนินงานแก่คณะกรรมการฝ่าย
ต่าง ๆ ใหก้ารสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร อ านวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และติดตามผล
การ ด าเนินงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย  

๒.๑ นายวิรัช  จันทร์เพ็ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒.๒ นางสะเกษ สาดา   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
๒.๓ นางกาญจนากร ภักดีปัญญา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  

๒.๔ นางปราณี เวียงยศ   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  

๒.๕ นางรัตนา สมบัติโพธิ์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

๒.๖ น.ส.วิลาสินี มุลตรี  ครูช านาญการ   กรรมการ 

๒.๗ นายสิทธิบดินทร์ บุญสัญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๘ น.ส.นุจรีย์  สุคนธวารีย์ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๙ น.ส.นัฏพร  วงบุรี  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๐ นายวสันต์ พันฤทธิ์  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๒.๑๑ น.ส.พรชนก ตรีพรม ครู คศ.๑  กรรมการ 

๒.๑๒ น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ ครู คศ.๑  กรรมการ 

๒.๑๓ นายวรวุฒิ บุษราคัมภ์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ  กรรมการ 

๒.๑๔ นายไพวรรณ์ นาสา  นักการภารโรง  กรรมการ 
 ๒.๑๕ นางสาวณัฐฐา จันทร์สม  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   กรรมการ  
     ๒.๑๖ นางสาวชัชฎาพร กลางประพันธ์   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    กรรมการ  

๒.๑๗ นายธเนศร์   อุ่นสิม  ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าท่ี  วางแผน และด าเนินงานของโครงการโรงเรียนสุจริตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  

๓. คณะกรรมการมาตรการวางระบบให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ด าเนินงาน 

๑. นางสะเกษ สาดา   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ  
๒. นางกาญจนากร ภักดีปัญญา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  

๓. นางปราณี เวียงยศ   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ  



มีหน้าที่ จัดการก าหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติและก าหนดแนวทางการก ากับ ติดตาม มาตรการ 
รายงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

๔. คณะกรรมการมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและมาตรการป้องกันการรับสินบน 
๑. นายวิรัช  จันทร์เพ็ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ  
๒. นางรัตนา สมบัติโพธิ์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓. น.ส.วิลาสินี มุลตรี  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดการก าหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ และก าหนดแนวทางการก ากับติดตามมาตรการ 
รายงานผลการ ด าเนินงาน 

 
๕. คณะกรรมการมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ 

๑. น.ส.พรชนก  ตรีพรม  ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 

๒. น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ ครู คศ.๑  กรรมการ 
๓. นายวรวุฒิ  บุษราคัมภ ์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดการก าหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ และก าหนดแนวทางการก ากับติดตามมาตรการ 
รายงานผลการ ด าเนินงาน 

 
๖. คณะกรรมการมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

๑. นายสิทธิบดินทร์ บุญสัญ  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

๒. น.ส.นุจรีย์  สุคนธวารีย์ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓. น.ส.นัฏพร  วงบุร ี  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดการก าหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ และก าหนดแนวทางการก ากับติดตามมาตรการ 
รายงานผลการ ด าเนินงาน 

 

๗. คณะกรรมการมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
๑. นายวิรัช  จันทร์เพ็ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ  

๒. นายวสันต์  พันฤทธิ์  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓. นายธเนศร์    อุ่นสิม   ครูช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่ จัดการก าหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ และก าหนดแนวทางการก ากับติดตามมาตรการ 

รายงานผลการ ด าเนินงาน 
 
 



๗. คณะกรรมการมาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

๑. นางสะเกษ สาดา   ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ  
๒. นางกาญจนากร  ภักดีปัญญา  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  

๓. นางปราณี  เวียงยศ   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่ จัดการก าหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ และก าหนดแนวทางการก ากับติดตามมาตรการ รายงาน

ผลการ ด าเนินงาน 
 

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อให้บัง
เกิดผลดีและประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและราชการสืบไป หากมีปัญหาขัดข้องประการใดให้แจ้งคณะกรรมการ
อ านวยการทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาให้ส า เร็จลุล่วงต่อไป พร้อมท้ังให้ลงลายมือช่ือรับทราบการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ตามเอกสารแนบท้าย
ค าส่ังนี้  

 
ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 ส่ัง ณ วันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

                                               
 

       (นายวิรัช  จันทร์เพ็ง) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 


