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คำสั่งโรงเรียนแร่วิทยา 

ท่ี 224/๒๕๖5 
เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

ออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)  
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
    เนื่องด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ กำหนดให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการ
รายงานผลการปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อต้นสังกัด จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แต่งต้ังให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

    1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย  
      1.๑ นางสาวศิริรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูล   ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
      ๑.2 นางโสพิน จิตติพุทธางกูร    ครู       กรรมการ 
      ๑.3 นางสาวกุสุมา นาคะเกศ    ครู       กรรมการ 
      ๑.4 นายเจษฎา นากดี      ครู       กรรมการ 
      ๑.5 นางสาวศิริญาภรณ์ ปานทอง   ครู     กรรมการและเลขานุการ 
      ๑.6 นางสาวจิดาภา  ล้ิมศิริโพธิ์ทอง  ครู     ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
      ๑.7 นายอภิสิทธิ์  ขอสุข     ครู     ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
    มีหน้าที่  1. ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำ เพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินกิจกรรม 
       2. มอบหมายแบ่งภาระงาน นิเทศติดตามงาน ให้บุคลากรรับผิดชอบ และให้ดำเนินงานไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2. คณะกรรมการดำเนินการ ประกอบด้วย 
      2.1 นางสาวศิริญาภรณ์ ปานทอง  ครู     ประธานกรรมการ 
      2.2 นางโสพิน จิตติพุทธางกูร   ครู     กรรมการ 
      2.3 นางสาวกุสุมา นาคะเกศ   ครู     กรรมการ 
      2.4 นางสมพงษ์ เป็นผาสุก    ครู     กรรมการ 
      2.5 นางณัฎฐณิชา นามวงค์   ครู     กรรมการ 
      2.6 นายเจษฎา นากดี     ครู     กรรมการ 
      2.7 นายขจรศักดิ์ กงล้อม    ครู     กรรมการ 
      2.8 นายอภิสิทธิ์ ขอสุข     ครู     กรรมการ 
      2.9 นายณรงค์ศักดิ์ สุดารักษ์   ครู     กรรมการ 
      2.10 นางสาวเรขา พรพิมลวงศา  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
      2.11 นายสุวรรณ อุตมะชะ   พนักงานราชการ กรรมการ 
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      2.12 นายสมโชติ นภาคเวช   ช่างไม้ 4       กรรมการ 
      2.13 นางสาวศิรินันท์ ณ อุบล   เจ้าหน้าท่ีธุรการ กรรมการ 
      2.14 นางสาวจิดาภา ล้ิมศิริโพธิ์ทอง  ครู    กรรมการและเลขานุการ 
    มีหน้าที่ ดำเนินการเก็บขอมูลผูตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ผูตอบแบบ
วัดการรับรูของผูมีสวนไดเสียภายนอก (EIT) และการเปดเผยขอมูลสาธารณะ(OIT) ใหเปนไปตามหวงเวลาและ
เงื่อนไขท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 
    3. คณะกรรมการดำเนินงานด้านการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT : Internal 
Integrity and Transparency Assessment) ตัวชี้วัดที่ ๑ – ตัวชี้วัดที่ ๕ ประกอบด้วย 
      3.1 นางสาวศิริญาภรณ์ ปานทอง    ครู     ประธานกรรมการ 
      ๓.๒ นายเจษฎา นากดี       ครู     กรรมการ 
      ๓.๓ นายอภิสิทธิ์ ขอสุข       ครู     กรรมการ 
      ๓.3 นางสาวศิรินันท์ ณ อุบล     เจ้าหน้าท่ีธุรการ กรรมการ 
      3.๔ นางสาวจิดาภา ล้ิมศิริโพธิ์ทอง   ครู     กรรมการและเลขานุการ 
    มีหน้าที่ นำแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ใหกลุมเปาหมายดำเนินการตอบ
ตามชองทางท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทรกำหนด 
    ๔. คณะกรรมการดำเนินงานด้านการรับรู ้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT : External 
Integrity and Transparency Assessment) ตัวชี้วัดที่ ๖ – ตัวชีวัดที่ ๘ ประกอบด้วย 
      ๔.1 นางสาวศิริญาภรณ์ ปานทอง    ครู     ประธานกรรมการ 
      ๔.2 นางโสพิน จิตติพุทธางกูร     ครู     กรรมการ 
      ๔.๓ นายขจรศักดิ์ กงล้อม      ครู     กรรมการ 
      ๔.๔ นายสุวรรณ อุตมะชะ      พนักงานราชการ กรรมการ 
      ๔.๕ นายอภิสิทธิ์ ขอสุข       ครู     กรรมการ 
      ๔.๖ นางสาวจิดาภา ล้ิมศิริโพธิ์ทอง   ครู     กรรมการและเลขานุการ 
    มีหน้าที่ นำแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ใหกลุมเปาหมายดำเนินการตอบ
ตามชองทางท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทรกำหนด 
    ๕. คณะกรรมการดำเนินงานด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT : Open Data Integrity 
and Transparency Assessment) ตัวชี้วัดที่ ๙ – ตัวชีวัดที่ ๑๐ ประกอบด้วย 
     ๕.๑ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย 
      ๕.๑.๑ นายอภิสิทธิ์ ขอสุข      ครู     ประธานกรรมการ 
      ๕.๑.2 นางสาวศิรินันท์ ณ อุบล    เจ้าหน้าท่ีธุรการ กรรมการ 
     ๕.๒ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.2 การบริหารงาน ประกอบด้วย 
      ๕.๒.๑ นางโสพิน จิตติพุทธางกูร    ครู     ประธานกรรมการ 
      ๕.๒.๒ นางสาวกุสุมา นาคะเกศ    ครู     กรรมการ 
      ๕.๒.๓ นายเจษฎา นากดี      ครู     กรรมการ 
      ๕.๒.๔ นางสาวศิริญาภรณ์ ปานทอง   ครู     กรรมการและเลขานุการ 
     ๕.๓ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ ประกอบด้วย 
      ๕.๓.๑ นางสาวศิริญาภรณ์ ปานทอง   ครู     ประธานกรรมการ 

     ๕.๓.๒ นางสมพงษ์ เป็นผาสุก     ครู     กรรมการ       
                  …/5.๓.๓ นางณัฎฐณิชา 
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      ๕.๓.๓ นางณัฎฐณิชา นามวงค์    ครู     กรรมการ 
      ๕.๓.๓ นายอภิสิทธิ์ ขอสุข     ครู     กรรมการและเลขานุการ 
     ๕.๔ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประกอบด้วย 
      ๕.๔.๑ นายเจษฎา นากดี     ครู     ประธานกรรมการ 
      ๕.๔.๒ นายณรงค์ศักดิ์ สุดารักษ์   ครู     กรรมการ 
     ๕.๔ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.5 การส่งเสริมความโปร่งใส ประกอบด้วย 
      ๕.๔.1 นางสาวศิริญาภรณ์ ปานทอง  ครู     ประธานกรรมการ 
      ๕.๔.2 นายอภิสิทธิ์ ขอสุข     ครู     กรรมการ 
      ๕.๔.3 นางสาวจิดาภา ล้ิมศิริโพธิ์ทอง  ครู     กรรมการ 
      ๕.๔.๔ นางสาวศิรินันท์ ณ อุบล   เจ้าหน้าท่ีธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
     ๕.๕ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ประกอบด้วย 
      ๕.๕.๑ นางโสพิน จิตติพุทธางกูร   ครู     ประธานกรรมการ 
      ๕.๕.2 นางสาวจิดาภา ล้ิมศิริโพธิ์ทอง  ครู     กรรมการ 
      ๕.๕.๓ นายขจรศักดิ์ กงล้อม    ครู     กรรมการ 
      ๕.๕.๔ นายสุวรรณ อุตมะชะ    พนักงานราชการ กรรมการ 
      ๕.๕.๕ นางสาวศิรินันท์ ณ อุบล   เจ้าหน้าท่ีธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
     ๕.๖ คณะกรรมการเตรียมข้อมูลตัวชี้วัดย่อยที่ 10.๒ มาตรการภายในเพื่อเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ประกอบด้วย 
      ๕.๖.๑  นางสาวกุสุมา นาคะเกศ   ครู     ประธานกรรมการ 
      ๕.๖.๑ นายณรงค์ศักดิ์ สุดารักษ์   ครู     กรรมการ 
      ๕.๖.๑ นางสาวเรขา พรพิมลวงศา   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
    มีหน้าที่ รวบรวมขอมูลตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) บนเว็บไซตของโรงเรียนและ
ดำเนินการตอบตามชองทางท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทรกำหนด 
 

    ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
    ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
       ส่ัง ณ วันท่ี  3 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖5     
        

                  

 

 

 

 

(นางสาวศิริรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูล) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนแร่วิทยา 


