
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนบ้านโคกแปะ 

ที ่  12 /2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessments Online: ITA Online) 

*************************** 
 ด้วยโรงเรียนบ้านโคกแปะ  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการรับการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessments 
Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2565 อนึ่งในการเข้ารับการประเมินจำเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมลูสู่
สาธารณะจำนวน 43 เป้าประสงค์ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT)  (O1-O43)  

ดังนั้น เพื่อความสมบูรณ์และครบถ้วนของข้อมูลในการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ( Integrity & Transparency Assessments Online: ITA 
Online) ประจำปีงบประมาณ 2565 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ 
         1.1 นายอัมพร ภูพานเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 1.2 นางมนนิภา แก้วล้วนล้วน  ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
 1.3 นางวนิภา กันจินะ                ครูชำนาญการพิเศษ                            กรรมการ 
 1.4 นายบุญญาพงษ์ ดวงมาลย์                 ครู                            กรรมการ 
 1.5 นางสาวณัฏฐ์ บัวผัน    คร ู         กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที ่1. ให้คำปรึกษา แนะนำ และอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ 

2. คณะกรรมการจัดกระทำข้อมูลพื้นฐาน 
         1.1 นางสาวณัฏฐ์ บัวผัน    คร ู   ประธานกรรมการ 
 1.2 นางสาวฑิฆัมพร ภูลายยาว         ครูชำนาญ           กรรมการ 
 1.3 นายบุญญาพงษ์ ดวงมาลย์   คร ู                           กรรมการ  
 1.4 นางสาวพัชราภรณ์ โคตรศรีวงษ์         ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 1.5 นางสาวกมลชนก ยลถวิล          ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 1.6 นางสาวศิริพร สิงห์คำป้อง          ครูผู้ช่วย         กรรมการ/เลขานุการ 



มีหน้าที ่1. จัดกระทำข้อมูล  O1 ถึง O9 
 2. ส่งข้อมูลในรูปแบบ ไฟล์ .doc และ .pdf มายัง kokpaeschool.kk@gmail.com 

3. คณะกรรมการจัดกระทำข้อมูลการบริหารงานและการดำเนินงาน 
         1.1 นางศุภัทรา จันทร   ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 1.2 นายบุญญาพงษ์ ดวงมาลย์   คร ู           กรรมการ 
 1.3 นายอดิศร ศรีอรัญ     คร ู    กรรมการ 
 1.4 นางสาวโสภิดา   ไชยเพ็ชร          ครูผู้ช่วย           กรรมการ 
 1.5 นางภาสิณี   ชินคำ           ครูผู้ช่วย                                  กรรมการ 
 1.6 นางสาวกมลชนก ยลถวิล          ครูผู้ช่วย         กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที ่1. จัดกระทำข้อมูล  O10 ถึง O13 
 2. ส่งข้อมูลในรูปแบบ ไฟล์ .doc และ .pdf มายัง kokpaeschool.kk@gmail.com 

4. คณะกรรมการจัดกระทำข้อมูลการบริหารงานและการให้บริการ 
 1.1 นางวนิภา กันจินะ   ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
 1.2 นายวรวิทย์ วังโสม       ครูชำนาญการ   กรรมการ 
 1.3 นางสาวณัฏฐ์ บัวผัน    คร ู    กรรมการ 
 1.4 นายบุญญาพงษ์ ดวงมาลย์   คร ู    กรรมการ 
 1.5 นางภาสิณี   ชินคำ    คร ู    กรรมการ 
 1.6 นางสาวสุพรรษา โคตรชมภู          ครูผู้ช่วย           กรรมการ 
 1.7 นางสาวธัญญรัตน์ ไกรดวง      เจ้าหน้าที่ธุรการ        กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที ่1. จัดกระทำข้อมูล  O14 ถึง O17 
 2. ส่งข้อมูลในรูปแบบ ไฟล์ .doc และ .pdf มายัง kokpaeschool.kk@gmail.com 

5. คณะกรรมการจัดกระทำข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
         1.1 นายวรวิทย์ วังโสม       ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
 1.2 นางสาวโสภิดา   ไชยเพ็ชร          ครูผู้ช่วย           กรรมการ 
 1.3 นางสาวธัญญรัตน์ ไกรดวง      เจ้าหน้าที่ธุรการ         กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที ่1. จัดกระทำข้อมูล  O18 ถึง O20 
 2. ส่งข้อมูลในรูปแบบ ไฟล์ .doc และ .pdf มายัง kokpaeschool.kk@gmail.com 

6. คณะกรรมการจัดกระทำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
         1.1 นางสาวฑิฆัมพร ภูลายยาว      ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
 1.2 นายบุญญาพงษ์ ดวงมาลย์   คร ู             กรรมการ 



 1.3 นายวรวิทย์ วังโสม       ครูชำนาญการ        กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที ่1. จัดกระทำข้อมูล  O21 ถึง O24 
 2. ส่งข้อมูลในรูปแบบ ไฟล์ .doc และ .pdf มายัง kokpaeschool.kk@gmail.com 

7. คณะกรรมการจัดกระทำข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
         1.1 นายอัมพร ภูพานเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 1.2 นางมนนิภา แก้วล้วนล้วน                ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
 1.3 นางศุภัทรา จันทร                ครูชำนาญการพิเศษ                           กรรมการ 
 1.4 นายรุ่งวิทย์ อนันเต่า              คร ู    กรรมการ 
 1.5 นางสาวพัชราภรณ์ โคตรศรีวงษ์        ครูผู้ช่วย              กรรมการ 
 1.6 นางสาวสุพรรษา โคตรชมภู           ครูผู้ช่วย                   กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที ่1. จัดกระทำข้อมูล  O25 ถึง O28 
 2. ส่งข้อมูลในรูปแบบ ไฟล์ .doc และ .pdf มายัง kokpaeschool.kk@gmail.com 

8. คณะกรรมการจัดกระทำข้อมูลส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียน ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
         1.1 นายอัมพร ภูพานเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 1.2 นายอดิศร ศรีอรัญ              คร ู           กรรมการ 
 1.3 นางสาวณัฏฐ์ บัวผัน              คร ู    กรรมการ 
 1.4 นางภาสิณี   ชินคำ    คร ู    กรรมการ 
 1.6 นางสาวบุษบา โทหล้า    บุคลากรวิทย์-คณิต   กรรมการ 
 1.7 นางสาวกมลชนก ยลถวิล          ครูผู้ช่วย         กรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที ่1. จัดกระทำข้อมูล  O29 ถึง O33 
 2. ส่งข้อมูลในรูปแบบ ไฟล์ .doc และ .pdf มายัง kokpaeschool.kk@gmail.com 

9. คณะกรรมการการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
         1.1 นายอัมพร ภูพานเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 1.2 นางมนนิภา แก้วล้วนล้วน  ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ 
 1.3 นางวนิภา กันจินะ                ครูชำนาญการพิเศษ                           กรรมการ  
 1.4 นางศุภัทรา จันทร                     ครูชำนาญการพิเศษ                           กรรมการ 
 1.5 นางสาวกมลชนก ยลถวิล                   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 1.6 นางสาวโสภิดา ไชยเพ็ชร                   ครูผู้ช่วย           กรรมการ 
 1.7 นางสาวศิริพร สิงห์คำป้อง          ครูผู้ช่วย           กรรมการ 
 1.8 นางสาวณัฏฐ์ บัวผัน    คร ู         กรรมการ/เลขานุการ 



 มีหน้าที ่1. จัดกระทำข้อมูล  O34 ถึง O41 
 2. ส่งข้อมูลในรูปแบบ ไฟล์ .doc และ .pdf มายัง kokpaeschool.kk@gmail.com 

10. คณะกรรมการการดำเนินการจัดกระทำข้อมูลมาตรการภายในเพื่อป้องกันทุจริต 
         1.1 นายอัมพร ภูพานเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 1.2 นางสาวณัฏฐ์ บัวผัน    คร ู             กรรมการ 
 1.3 นางสาวพัชราภรณ์ โคตรศรีวงษ์        ครูผู้ช่วย             กรรมการ 
 1.4 นางสาวศิริพร สิงห์คำป้อง         ครูผู้ช่วย         กรรมการ/เลขานุการ 

 มีหน้าที ่1. จัดกระทำข้อมูล  O42 ถึง O43 
 2. ส่งข้อมูลในรูปแบบ ไฟล์ .doc และ .pdf มายัง kokpaeschool.kk@gmail.com 
ขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจงตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพ่ือประโยชน์แก่โรงเรียนและ

ราชการต่อไป 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
   

 

                           (ลงชื่อ)   
                          (นายอัมพร   ภูพานเพชร  )  
                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


