
 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 
ท่ี ๖๕ / ๒๕๖๓ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 
(Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

………………………………………………………………… 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อดําเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยโรงเรียนได้กําหนด กรอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสและภาพลักษณ์ในการดําเนินงาน 
มีการดําเนินกงานท่ีมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสําคัญ และลดส่ิงท่ีจะเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพื่อส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นท่ี ๒๓ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) นั้น   

 

เพื่อให้การดําเนินการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดําเนินงานสถานศึกษาออนไลน์          
ของโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
ฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้  

 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด้วย  
๑. นายชะโลม  บุตรแสน   ผู้อำนวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 

  ๒. นางอภิสรา  ซินเม   รองผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการ 
  ๓. นายสุรชัย  จ่ึมมี   หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
  ๔. นางประกายดาว  เครือเข่ือนเพชร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
  ๕. นายจิระชัย  อุ่นประชาศักดิ์  หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป  กรรมการ 
  ๖. นางปรียารัตน์  ชัยสงค์   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าท่ี ให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ กํากับ ติดตาม จัดระบบการดําเนินการอํานวยความ
สะดวก สนับสนุนช่วยเหลือติดตามการดําเนินงานประเมินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คําแนะนํา
ในการแก้ไข ปัญหาให้กิจกรรมการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหน้าที่ตรวจสอบการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินท่ีกําหนด 
 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย  
๑. นางอภิสรา  ซินเม   รองผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

  ๒. นางประกายดาว  เครือเข่ือนเพชร ครู     กรรมการ 
  ๓. นายสุรชัย  จ่ึมมี   ครู    กรรมการ 



  ๔. นางสาวมาลัย  จันทะพงษ์  ครู    กรรมการ 
  ๕. นายจิระชัย  อุ่นประชาศักดิ์  ครู    กรรมการ 
  ๖. นางปรียารัตน์  ชัยสงค์   ครู    กรรมการ 
  ๗. นางธิดารัตน์  ใจขาน   ครู    กรรมการ  
  ๘. นายทองพันธ์  แสงโยธา  ครู    กรรมการ  
  ๙. นายยงยุทธ  เรืองเพชร   ครู    กรรมการ  
  ๑๐. นางโสพิศ  เรืองเพชร  ครู    กรรมการ 
  ๑๑. นายนิรัตน์  สุวรรณศรี  ครู    กรรมการ 
  ๑๒. นางสาวพรทิวา  เกตุรุน  ครู    กรรมการ 
  ๑๓. นางสาวฐิติพร  จิราธนทัต  ครู    กรรมการ 
  ๑๔. นายปรีชา  ศรีหาบุตร  ครูผู้ช่วย    กรรมการ  
  ๑๕. นางสาวอำภา  จันทรเสนา  ครูผู้ช่วย    กรรมการ  
  ๑๖. นางสาวพัชรินทร์  สร้อยตา  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
  ๑๗. นางสาวณัฐรดา  ประเสริฐ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
  ๑๘. นางสาวทิพากร  จุลปาน  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
  ๑๙. นายปริญญา  ฤทธิชัย  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ  
  ๒๐ ว่าท่ีร.ต.หญิงสาวิตรี  พิมคีรี  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  
๑. จัดทำข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IT) และแบบวัดการรับรู้ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในระบบ ITA Online และเผยแพร่ข้อมูลตามแบบตรวจการ
เปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ CIT บนเว็บไซต์ของสถานศึกษาตามห้วงเวลาท่ีกําหนด 

๒. กํากับ ติดตามการดําเนินการประเมินให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตาม 
ขั้นตอนท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด  

 

๓. คณะทํางานการประเมิน ITA Online ประจําโรงเรียน ประกอบด้วย 
  ๑. นางปรียารัตน์  ชัยสงค์   ครู    กรรมการ 
  ๒. นางสาวพรทิวา  เกตุรุน  ครู    กรรมการ 
  ๓. นางสาวฐิติพร  จิราธนทัต  ครู    กรรมการ 
  ๔. นางสาวอำภา  จันทรเสนา  ครูผู้ช่วย    กรรมการ  
  ๕. ว่าท่ีร.ต.หญิงสาวิตรี  พิมคีรี  ครู    กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที่  
   ๑. ประสานและจัดส่งรายช่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)และภายนอก(EIT) ให้เป็นไปตามกำหนด 
  ๒. ประสานงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล IIT และ EIT ด้วยระบบออนไลน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ภายในและภายนอกให้เป็นไปตามจำนวนท่ีกำหนด        
  ๓. รวบรวมและจัดส่งแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) ให้เป็นไปตามเกณฑ์และ 

ห้วงเวลาท่ีกำหนด 
 

๔. คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย  
  ๑. นางอภิสรา  ซินเม   รองผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
  ๒. นางปรียารัตน์  ชัยสงค์   ครู    กรรมการ 



  ๓. นางประกายดาว  เครือเข่ือนเพชร ครู    กรรมการ 
  ๔. นางธิดารัตน์  ใจขาน   ครู    กรรมการ 
  ๕. ว่าท่ีร.ต.หญิงสาวิตรี  พิมคีรี  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานให้
ผู้บริหารทราบต่อไป 

 

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดีและ เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป  

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
                                (นายชะโลม  บุตรแสน) 

               ผู้อำนวยการโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


