
 

 

       

คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ท่ี   ๑๕๔  / 2564 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 

 

  เนื่องด้วยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ต่อต้นสังกัดตามท่ี
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) มีความตระหนักให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ. 2560-2564) ถือเป็นการยกระดับใหก้ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องการทุจริตกันเชิงรุก” โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐมีการ
ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประกอบไปด้วย 

1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ ตัดสินใจ ให้การดำเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ประกอบด้วย   
       ๑.๑ ดร.พิมลรัตน์  โสธารัตน์  ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ   
      ๑.๒ นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง  รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ  
      ๑.๓ นายอาวุธ  จันทร์เมือง  รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ  
       ๑.๔ นางสุภาภรณ์  บุตรหมีน  รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ  
       ๑.๕ นางวานีดา  ทองปัสโนว์  ครู คศ.๓  กรรมการ  
      ๑.๖ นางจันทร์นิพา  ขายไพบูลย์ ครู คศ.๓  กรรมการ  
      ๑.๗ นายจงรักษ์  บำรุงวงศ์  ครู คศ.๒  กรรมการ  
      ๑.๘ นายธิรพงษ์  คงด้วง  ครู คศ.๑  กรรมการ  
      ๑.๙ นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ์ ครู คศ.๑  กรรมการ  
      ๑.๑๐ นายวรรณศักดิ์  บุญชู  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ  
      ๑.๑๑ นายวรัญญู  ทองถึง  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  

 



 ๒. คณะกรรมการดำเนินงาน ทำหน้าที่ ประชุม ประสาน จัดเตรียมและดำเนินงาน แนบหลักฐานในส่วนท่ี
รับผิดชอบ ใหเ้ป็นด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ประกอบไปด้วย  

  ด้านที ่ ๑ การรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT : Internal Integrity and Transparency 
Assessment) ตัวชี้วัดท่ี ๑ – ตัวชีว้ัดท่ี ๕   
     ๑. นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง  รองผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ  
     ๒. นายจงรักษ์  บำรุงวงศ์  ครู คศ.๒  รองประธานกรรมการ  
     ๓. นางสาวอัญชรีย์  มีแสง  ครู คศ.๓  กรรมการ  
     ๔. นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง  ครู คศ.๒  กรรมการ  
     ๕. นางสาวปัทมา  ใจช่ืน  ครู คศ.๑  กรรมการ  
     ๖. นางสาววิภาวรรณ  วิชัยดิษฐ์  ครู คศ.๑  กรรมการ  
     ๗. นางสาวพัชริณี  พรหมเรืองโชติ ครู คศ.๑  กรรมการ  
     ๘. นายเจนณรงค์  พันทวี  ครู คศ.๑  กรรมการ  
     ๙. นางสาวจิราภรณ์  ทลิกรรณ์  คร คศ.๑  กรรมการ  
      ๑๐. นางสาวณัฐนรี  พันธ์พงศ์  ครู คศ.๑  กรรมการ  
      ๑๑. นางสาวนิตยาพร  จันทร์ประสิทธ์ พนักงานราชการ  กรรมการ   
     1๒. นายวรรณศักดิ์  บุญช ู  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ  
     ๑๓. นางสาวพรพิลาส  วิจิต  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ด้านที่ ๒ การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT : External Integrity and Transparency 
Assessment) ตัวชี้วัดท่ี ๖ – ตัวชีวดัท่ี ๘  
     ๑. นายอาวุธ  จันทร์เมือง  รองผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ  
     ๒. นายธิรพงษ์  คงด้วง   ครู คศ.๑  รองประธานกรรมการ  
     ๓. นางจันทร์นิพา  ขายไพบูลย์  ครู คศ.๓  กรรมการ  
     ๔. นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ  ครู คศ.๒  กรรมการ  
     ๕. นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว  ครู คศ.๒  กรรมการ  
     ๖. นายเดชศรี  สุวิรัตน์   ครู คศ.๒  กรรมการ  
     ๗. นายชวลิต  กรดัภิรมย์  ครู คศ.๑  กรรมการ  
     ๘. นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย  ครู คศ.๑  กรรมการ  
      ๙. นางสาวจตุพร  เฝือชัย  ครู คศ.๑  กรรมการ  
      ๑๐. นายธีรรัตน์  โคตรพันธ์  ครู คศ.๑  กรรมการ  
      ๑๑. นายณัฐกิตต์ิ  สารสุข  ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
     ๑๒. นายณัฐภัทร  อินทรเสนีย์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
     ๑๓. ครูท่ีปรึกษานักเรียนทุกคน     กรรมการ  



     ๑๔. นางสาวณัฐพัชร์  ส่งเสริม  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขนุการ  
     ๑๕. นางสาวอุษมา  แสงระวี  ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  ด ้ านที่  ๓  การเป ิดเผยข ้อม ู ลสาธารณะ  (OIT : Open Data Integrity and Transparency 
Assessment) ตัวชี้วัดท่ี ๙  
     ๑. นางสุภาภรณ์  บุตรหมีน  รองผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ  
     ๒. นางวานีดา  ทองปัสโนว์  ครู คศ.๓  รองประธานกรรมการ  
     ๓. นางอรวรรณ  วัชรถาวรศักดิ ์  ครู คศ.๑  กรรมการ  
     ๔. นางปรมาภรณ์  ไชยเขียว  ครู คศ.๑  กรรมการ  
     ๕. นางสายฝน  ราศีงาม  ครู คศ.๑  กรรมการ  
     ๖. นางสาวนฤมล  ทิพย์พินิจ  ครู คศ.๑  กรรมการ  
     ๗. นายภราดร  ไชยเขียว  ครู คศ.๑  กรรมการ  
      ๘. นางสาวจิราพร  บุญเหลือ  ครู คศ.๑  กรรมการ  
     ๙. นายอิศรเกษม สีหะวงศ์  ครู คศ.๑  กรรมการ  
     ๑๐. นางสาวซูไบดะห์  มะดือเร๊ะ ครู คศ.๑  กรรมการ  
     ๑๑. สิบเอกหญิงอนุสา  ส่งสุรินทร์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
     ๑๒. นางสาวมัสรีน่า  สะนิ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
     ๑๓. นายสันติ  สีตะพงศ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
     ๑๔. นางสาวธัญญารัตน์  จิตราภิรมย์ ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
     ๑๕. นางสาวณัฐชยา  พรหมสุภา ครูผู้ช่วย   กรรมการ  
     ๑๖. นางสาวนันทรัตน์ อนุกูล  เจ้าหน้าท่ีธุรการ  กรรมการ  
     ๑๗. นายวรัญญู  ทองถึง  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ  
     ๑๘. นางลักขณา  นาคสมวงษ์กุล ครูผู้ช่วย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ขอใหค้ณะกรรมการทุกท่านท่ีได้รับมอบหมายตามคำส่ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน หากมีปัญหาในการปฏิบัติงานให้รายงานแก่ฝ่าย
ดำเนินการทราบเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป 
 

    ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
(นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง) 

                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ปฏิบัติราชการแทน 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา    


