
             
ค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช 

ที่ 7 / ๒๕๖5 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนโครงกำรเสริมสร้ำงกำรด ำเนินงำนเพ่ือยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรม 

และควำมโปร่งใส (ITA) ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
เพ่ือเทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

      

ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) 
ได้พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรฐำนกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกลในกำรสร้ำง  
ควำมตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมิน
คุณธรรม และควำมโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” โดยเริ่มด ำเนินกำรมำตั้งแต่ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมำจนถึงปัจจุบัน ซึ่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช  
ก็เป็นส่วนหนึ่งในหน่วยงำนภำครัฐที่ต้องเข้ำร่วมกำรประเมินฯ ตำมมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มกรำคม 2561 
เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 – 2564 และขยำยเวลำถึงปีงบประมำณ 2565 ก ำหนดให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรให้ควำมส ำคัญ
กับกำรประเมิน ITA และน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงพัฒนำตนเองด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสอย่ำง
เคร่งครัด และให้หน่วยงำนก ำกับดูแลส่วนรำชกำร พิจำรณำผลกำรประเมิน ITA ไปประกอบกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนในขอบเขตควำมรับผิดชอบนั้น 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงกำรด ำเนินงำนเพ่ือยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรม 
และควำมโปร่งใส (ITA) ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเทิดทูนสถำบันชำติ  ศำสนำ  
และพระมหำกษัตริย์ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ให้เป็นไปตำมจุดประสงค์ และเพ่ือเตรียมควำมพร้อมเข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน  
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงแต่งตั้งคณะท ำงำน
ตำมโครงกำรเสริมสร้ำงกำรด ำเนินงำนเพ่ือยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใส (ITA)  
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ ประจ ำปี
งบประมำณ 2565 ดังนี้.      
 

     คณะท ำงำน  ประกอบด้วย   

1. นำยสันติภัทร โคจีจุล ศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช ประธำนคณะท ำงำน 

2. นำงปรำณี  คู่มณ ี รองศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช รองประธำนคณะท ำงำน  

3. นำยเผชิญ  อุปนันท์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม  
และประเมินผล 

คณะท ำงำน 

4. นำงสำวละมุญ จินกระวี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร คณะท ำงำน 

5. นำงสำวรัตนำภรณ์ หนูแก้ว ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน คณะท ำงำน 
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6. นำงแสงจันทร์ นำคปลัด          ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำร 

งำนบุคคล 

คณะท ำงำน 

7. นำงสำวดำวรุณี  มีแสง ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน                        คณะท ำงำน 

8. นำงอภิสรำ  มีนิ่ม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศกึษำเอกชน                คณะท ำงำน 

9. นำงสุวคนธ์  บัวรัตนกำญจน์     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มลูกเสือและยุวกำชำด                      คณะท ำงำน 

10. นำงจุฑำรัตน์  มำนะชนม์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศกึษำ                       คณะท ำงำน 

11. นำยสุภรณ์  แสงผะกำย        ศึกษำนิเทศก์ คณะท ำงำน 

12. นำยเสถียรวัฒน์ มูสิเกิด           นิติกร                                                         คณะท ำงำน 

13. นำงดำวน้อย ญำณสูตร         ศึกษำนิเทศก์ คณะท ำงำน 

และเลขำนุกำร 

14. นำงศิริพร  ธรรมชำติ              นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์ คณะท ำงำน 

และผู้ช่วยเลขำนุกำร 

15. นำงสำวศรันรัตน์  ทองจูด       เจ้ำพนักงำนธุรกำร คณะท ำงำน 

และผู้ช่วยเลขำนุกำร  
 

       หน้ำที ่
              1..วำงกรอบแนวทำงส ำหรับเตรียมกำรเพ่ือรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
              2. มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช  
เพ่ือรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล รวบรวมเอกสำร หลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนิน งำนของหน่ วยงำนรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และดูแลระบบ 
กำรเปดิเผยข้อมูลทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
              3. อ ำนวยกำรในกำรประสำนงำนรำยชื่อผู้มีส่วนได้เสียภำยในและผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกเพ่ือตอบ
แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภำยในและผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก 
              4. ประชำสัมพันธ์  แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำแก่บุคลำกรในหน่วยงำน ประชำชน นิติบุคคล 
บริษัทเอกชน หรือหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งมำรับบริกำร หรือมำติดต่อในหน่วยงำน เพ่ือตอบแบบวัดกำรรับรู้  
ของผู้มีส่วนได้เสียภำยในและผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก 
              5. ประชำสัมพันธ์ แนะน ำวิธีกำร ขั้นตอน ช่องทำงกำรเข้ำรับกำรประเมิน ITA Online เช่น 
รูปแบบ URL หรือ QR code หรือกำรประชำสัมพันธ์ภำยในหน่วยงำนด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เพ่ือให้บุคลำกร 
ในหน่วยงำน ประชำชน สำมำรถเข้ำสู่ระบบกำรประเมิน ITA Online ได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำย
ด ำเนินกำรจัดท ำ รวบรวมเอกสำร หลักฐำน และประชำสัมพันธ์กำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย
ภำยในและภำยนอก ตำมกรอบกำรประเมิน ITA ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
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              6. ด ำเนินงำนตำมโครงกำรและกิจกรรมตำมที่ก ำหนด ตำมภำระกลุ่มงำนรับผิดชอบและตำมที่
มอบหมำย สรุปผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึ กษำธิกำรจังหวัด
นครศรีธรรมรำช เพ่ือปรับปรุงแก้ไข และพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้
ต่อไป 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  10  มกรำคม พ.ศ.  ๒๕๖5 
 
 
 

 (นำยสันติภัทร  โคจีจุล) 
ศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช 


