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                                            ค ำสั่งโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยำ 
                                                     ที่ ๑๕๑ /๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยำ 

.......................................................................... 
ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต(Zero Tolerance & Clean Thailand)”  
มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน 
แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  มีแผนงานและโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ แผนงานที่ ๕.๙ การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้”เพ่ือป้องกันการทุจริต         
ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด       
“โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก 
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ ๕ ประการ      
ของโรงเรียนสุจริต 

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต โดยด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพ่ือวางรากฐาน
การปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ  อาศัยอ านาจ     
ตามความในมาตรา ๓๙ (วรรคแรก)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ       
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่าด้วย ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
ในสถานศึกษา จึงแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ประจ าปี  ๒๕๖๔  ดังต่อไปนี้ 

 ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและประสำนงำน   มีหน้าที่  จัดเตรียม วางแผน ด าเนินการ  
ประสานงาน  สนับสนุน ให้ค าแนะน า อ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และร่วม
แก้ปัญหาต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
     ๑.๑ นายจรัสธชัย  เสิกภูเขียว   ผู้อ านวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 

    ๑.๒ นางสาวมนฤทัย  หลวงวงษ์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
    ๑.๓ นายชาญชัย  เที่ยงธรรม     ผู้ชว่ยอ านวยการโรงเรียน                           กรรมการ 

     ๑.๔ นายวรพจน์  แก้วแสงใส   หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน            กรรมการ 
     ๑.๕ นางอภิญญา เที่ยงธรรม   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ            กรรมการ   
        ๑.๖ นายสุกิจ  อุทุมภา            หวัหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน           กรรมการ   
     ๑.๗ นางเสาวคนธ์  สมาน   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล            กรรมการ  
     ๑.๘ นางวิภารัตน์  พิมพ์ศรี     ต าแหน่ง  ครู                      กรรมการ 
 



๒ 

 

     ๑.๙ นายรัชภูมิ  ป้องล่องค า    ต าแหน่ง  ครู  กรรมการและเลขานุการ    
     ๑.๑๐  นายโชคทวี  ศรีเหล่าน้อย      ต าแหน่ง  ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
      

 ๒. คณะกรรมกำรเตรียมกำรตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ ๙ กำรเปิดเผยข้อมูล  ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐำน 
มีหน้ำที ่จัดเตรียม O๑ โครงสร้าง  O๒ ข้อมูลผู้บริหาร  O๓ อ านาจหน้าที่  O๔ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน  O๕ ข้อมูลการติดต่อ  O๖  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  O๗ ข่าวประชาสัมพันธ์  O๘  Q&A  O๙ Social 
Network ประกอบด้วย 
     ๒.๑ นายชาญชัย  เที่ยงธรรม  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  ประธานกรรมการ 
     ๒.๒ นางบังอร  โคตรสาขา วิลเลี่ยมส์  ต าแหน่ง  ครู   รองประธานกรรมการ 

๒.๓  นางสาวนวัตพร  สวุรรณชัยรบ ต าแหน่ง ครู      กรรมการ 
๒.๔  นายรัชภูมิ  ป้องล่องค า  ต าแหน่ง  ครู       กรรมการ 
๒.๕  นายโชคทวี  ศรีเหล่าน้อย  ต าแหน่ง  ครผูู้ช่วย   กรรมการ
๒.๖  นายสนธ ิ มั่งมูล   ต าแหน่ง พนักงานราชการ  กรรมการ 

     ๒.๗  นางอนุรักษ์  ไวประเสริฐ  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการ 
 ๒.๘  นายณัฐิวุฒิ   จันสุภีร์  ต าแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
     ๒.๙  นายจิณณ์  จันทน์หอม  ต าแหน่ง  ครผูู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

     ๓. คณะกรรมกำรเตรียมกำรตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ ๙  กำรเปิดเผยข้อมูล  ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ กำรบริหำรงำน 
มีหน้ำที่ จัดเตรียม  O๑๐ แผนด าเนินงานประจ าปี  O๑๑  รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี
รอบ ๖ เดือน O๑๒ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  O๑๓  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  O๑๔ คู่มือ
หรือมาตรฐานการให้บริการ  O๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  O๑๖  รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ  O๑๗  E–Service ประกอบด้วย 
     ๓.๑ นางอภิญญา  เที่ยงธรรม  ต าแหน่ง  ครู     ประธานกรรมการ 

     ๓.๒ นางรุ่งนภาลัย  ราชภักดี    ต าแหน่ง  ครู   รองประธานกรรมการ 
     ๓.๓  นางเสาวคนธ์  สมาน  ต าแหน่ง  ครู    กรรมการ 

๓.๔ นายไกรสร  แจ่มใสดี  ต าแหน่ง  ครู    กรรมการ      
๓.๕ นางสาวนวัตพร  สุวรรณชัยรบ ต าแหน่ง  ครู    กรรมการ       
๓.๖ นายจิตติศักดิ์  กันหาชิน  ต าแหน่ง  ครู    กรรมการ 
๓.๗  นางสาวฐิติมา  ยืนนาน  ต าแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ  

    ๓.๘ นายโชคทวี  ศรีเหล่าน้อย  ต าแหน่ง  ครผูู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ  

           ๔. คณะกรรมกำรเตรียมกำรตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ ๙  กำรเปิดเผยข้อมูล  ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ กำรบริหำรเงิน
งบประมำณ  มีหน้ำที่ จัดเตรียม  O๑๘  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  O๑๙  รายงานการก ากับติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน  O๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี O๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ  O๒๒  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   



๓ 

 

O๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  O๒๔  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปี  ประกอบด้วย 

      ๔.๑ นายวรพจน์  แก้วแสงใส           ต าแหน่ง  คร ู    ประธานกรรมการ 
      ๔.๒ นางสาลินี  ผวิศิริ  ต าแหน่ง  ครู   รองประธานกรรมการ 
  ๔.๓ นางสาวขวัญนภา  ภักดีศรี ต าแหน่ง  ครู    กรรมการ 
  ๔.๔ นายภากร  คุ้มแว่น  ต าแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
       ๔.๕ นางสุดารัตน์  โอชาอัมพวัน ต าแหน่ง  ครู     กรรมการและเลขานุการ 
      ๔.๖ นายโชคทวี  ศรีเหลา่น้อย  ต าแหน่ง  คร ู           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

๕. คณะกรรมกำรเตรียมกำรตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ตัวช้ีวัดที่ ๙  กำรเปิดเผยข้อมูล  ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙.๔ กำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล  มีหน้ำที่  จัดเตรียมข้อมูล  O๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล                   O
๒๖ การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  O๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  O๒๘ รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี     

    ๕.๑ นางเสาวคนธ์  สมาน  ต าแหน่ง ครู   ประธานกรรมการ 
          ๕.๒ นายอภิทวัฎฐ์  ศรีอวน  ต าแหน่ง  ครู   รองประธานกรรมการ 
          ๕.๓ นางสาวปัทมาพร  ภูกาบิล  ต าแหน่ง  ครู    กรรมการ     

๕.๔ นายอดิศักดิ์  มณีวรรณ  ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๕.๕ นางสาวมัทวัน  ละคร  ต าแหน่ง  ครู    กรรมการ 
๕.๖ นางอนุรักษ์  ไวประเสริฐ  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการ 

  ๕.๗ นางสาวรสิกา  แก้วสังหาร  ต าแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ
   ๕.๘ นางภารณี  โพธิ์ค า   ต าแหน่ง  ครู     กรรมการและเลขานุการ 

 
      ๖. คณะกรรมกำรเตรียมกำรตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ ๙  กำรเปิดเผยข้อมูล  ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ กำรส่งเสริม
ควำมโปร่งใส   มีหน้ำที่  จัดเตรียมข้อมูล  O๒๙  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติกมิชอบ  O๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  O๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตประจ าปี  O๓๒  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  O๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน
ร่วม ประกอบด้วย 

 ๖.๑ นายสุกิจ  อุทุมภา            ต าแหน่ง  คร ู   ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นายสิริมาศ  ราชภักดี  ต าแหน่ง  ครู   รองประธานกรรมการ 

๖.๓ นายอดิศักดิ์  บุตตะกุล  ต าแหน่ง  ครู    กรรมการ 
๖.๔ นางสาวจารุวรรณ  กงพลี  ต าแหน่ง  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
๖.๕ นายอนุชิต  กลางพรหม  ต าแหน่ง  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๖.๖ ว่าที่ร้อยตรี  อนุชา  ป้องนอก  ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๖.๗  นางสาวนิตยา  โคตรวงษ์  ต าแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
 



๔ 

 

๖.๘  นายเริงชัย  วิชาด ี   ต าแหน่ง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ  
๖.๙ นางสาวมัทวัน  ละคร  ต าแหน่ง  ครู     กรรมการและเลขานุการ 

 
๗. คณะกรรมกำรเตรียมกำรตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ กำรป้องกันกำรทุจริต  ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๑๐.๑        
กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต มีหน้ำที่  จัดเตรียมข้อมูล  O๓๔ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร           
O๓๕  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  O๓๖  การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจ าปี  O๓๗  การด าเนินการ
เพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต   O๓๘  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  O๓๙  แผนปฏิบัติการป้องกัน                              
การทุจริต  O๔๐  รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี  รอบ ๖  เดือน                  
O๔๑ รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี  ประกอบด้วย 

๗.๑ นายวรพจน์  แก้วแสงใส  ต าแหน่ง ครู   ประธานกรรมการ 
๗.๒ นางนงลักษณ์  จันสุภีร์  ต าแหน่ง  ครู        รองประธานกรรมการ 
๗.๓ นายธนกร  จันทคร   ต าแหน่ง  ครู    กรรมการ 

 ๗.๔ นางสาลินี  ผวิศิริ   ต าแหน่ง  ครู       กรรมการ  
๗.๕ นางวิเชียร  อุทุมภา   ต าแหน่ง  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๗.๖ นางสาวนันทิยา  ค าลิ้ม  ต าแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
๗.๗ นายชยณัฐ  สวุรรณศรีหา  ต าแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
๗.๘ นางสุดารัตน์ โอชาอัมพวัน  ต าแหน่ง ครู      กรรมการและเลขานุการ 
 

๘. คณะกรรมกำรเตรียมกำรตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ กำรป้องกันกำรทุจริต  ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๑๐.๒        
มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต มีหน้ำที่  จัดเตรียมข้อมูล  O๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน  O๔๓ การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน  ประกอบด้วย 

๗.๑ นางสาวมนฤทัย  หลวงวงษ์ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายชาญชัย  เที่ยงธรรม   ต าแหน่ง  ครู   รองประธานกรรมการ 
๗.๓ นายวรพจน์  แก้วแสงใส ต าแหน่ง  ครู    กรรมการ 
๗.๔ นางอภิญญา เที่ยงธรรม ต าแหน่ง  ครู    กรรมการ 
๗.๕ นายสุกิจ  อุทุมภา  ต าแหน่ง  ครู    กรรมการ 
๗.๖ นางเสาวคนธ์  สมาน  ต าแหน่ง  ครู    กรรมการ 
๗.๗ นางนงลักษณ์  จันสุภีร์ ต าแหน่ง  ครู    กรรมการ 
๗.๘ นางสาลินี  ผวิศิริ  ต าแหน่ง  ครู    กรรมการ 

 ๗.๙ นางวิภารัตน์  พิมพ์ศรี ต าแหน่ง  ครู    กรรมการ 
 ๗.๑๐  นายโชคทวี  ศรีเหล่าน้อย ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ   

๗.๑๑ นายรัชภูมิ  ป้องล่องค า ต าแหน่ง  ครู     กรรมการและเลขานุการ  
 



๕ 

 

๙. คณะกรรมกำรจัดท ำเว็บไซต์ เพื่อเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ มีหน้ำที่  น าข้อมูลในการด าเนินงาน
ของโรงเรียนมาประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์โรงเรียน ประกอบด้วย 

๙.๑ นางวิภารัตน์  พิมพ์ศรี ต าแหน่ง  ครู       ประธานกรรมการ 
๙.๒ นางสาวขวัญนภา ภักดีศรี ต าแหน่ง  ครู   รองประธานกรรมการ 
๙.๓ นายจิณณ์  จันทน์หอม   ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๙.๔ นายณัฐิวุฒิ จันสภุีร์  ต าแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
๙.๕ นางสาวนิตยา โคตรวงษ์ ต าแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
๙.๖ นายเฉลิมพล  บุรีขันธ์ ต าแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
๙.๗ นายศรันย์  บุญศรี  ต าแหน่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการ 
๙.๘ นายจิตติศักดิ์  กันหาชิน ต าแหน่ง  ครู        กรรมการและเลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิผลมากที่สุด  

    สั่ง  ณ  วันที่   ๕   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
                        

                                                           (นายจรัสธชัย  เสิกภูเขียว)   
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


