
 

 

 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 
                                                        ที่ ๑๑๖/๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนอบรมกำรสร้ำงกำรรับรู้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต 

----------------------------------------------------- 

ด้วย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้อนุมัติให้กลุ่มอ ำนวยกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
สร้ำงกำรรับรู้และเตรียมควำมพร้อมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตระหนักและให้ควำมส ำคัญในเรื่อง               
กำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใส มีคุณธรรมเป็นไปตำมหลักธรรมมำภิบำล และเพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด มีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โดยก ำหนดจัดประชุมกำรสร้ำง              
กำรรับรู้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในของหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA) และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมใน               
กำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต ในห้วงเดือน พฤษภำคม ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมเสมำสำมัคคี ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนกำรประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจข้ำงต้น เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ เกิดควำม
เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงเห็นควรแต่งตั้งให้คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำ อ ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริม  
สนับสนุนตลอดจนช่วยเหลือและร่วมแก้ไขปัญหำอันเกิดข้ึนแก่คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
ประเมินเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 

1.1 นำยครรชิต  วรรณชำ ศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด         ประธำนกรรมกำร 
1.2 นำยสำมำรถ ผ่องศรี           รองศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด          รองประธำนกรรมกำร 
๑.๓ นำยประสิทธิ์ สำตรำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล          กรรมกำร 
๑.๔ นำยทรัพย์  นำทองหล่อ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ           กรรมกำร 
๑.๕ นำงพิมพิกำ  ศรีเก้ือกลิ่น ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด                   กรรมกำร 
                                          และกิจกำรนักเรียน       
๑.๖ นำงประไพ  ช่ำงสลัก  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                    กรรมกำร 
๑.๖ นำงสุมมำล แสนรำชย์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน          กรรมกำร 
๑.๗ นำงสำวศติษำ เฉลยพจน์ นักวิชำกำรเงินและบัญชี ช ำนำญกำร          กรรมกำร 
    รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
1.7 นำยสมปอง  อเนกบุญ         ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่        กรรมกำร 
                                          ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
 
 
 

/1.๘ นำงเนติกำรณ.์..   
 



 
-2- 

 

 
๑.๘ นำงเนติกำรณ์ โพธินำม     นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          รกัษำกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
๑.๙ นำยจ ำลอง แสนสุภำ      นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร         

2. คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้ำที่ เข้ำร่วมอบรมกำรสร้ำงกำรรับรู้กำรประเมินคุณธรรม         
และควำมโปร่งใสในของหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA) และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต    
ณ ห้องประชุมเสมำสำมัคคี ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด  อ ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  
ประกอบด้วย 

2.1 นำยครรชิต  วรรณชำ ศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด         ประธำนกรรมกำร 
2.2 นำยสำมำรถ ผ่องศรี           รองศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด          รองประธำนกรรมกำร 
๒.3 นำยประสิทธิ์  สำตรำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล                    กรรมกำร 
2.4 นำยทรัพย์  นำทองหล่อ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ           กรรมกำร 
2.5 นำงพิมพิกำ  ศรีเก้ือกลิ่น ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด                    กรรมกำร 
                                          และกิจกำรนักเรียน       
2.6 นำงประไพ  ช่ำงสลัก  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                   กรรมกำร 
2.7 นำงสุมนมำลย์ แสนรำช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน         กรรมกำร 
2.8 นำยสมปอง  อเนกบุญ         ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่        กรรมกำร 
                                          ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
2.9 นำงสำวศติษำ เฉลยพจน์      นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร         กรรมกำร 
                                          รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
๒.10 นำยสุวัฒนพงษ์  ร่มศรี ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                       กรรมกำร 
๒.๑๑ นำยสุทัศน์  สังคะพันธ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                       กรรมกำร 
๒.1๒ นำยสุระ  รักควำมซื่อ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                       กรรมกำร 
๒.๑๓ นำยเพิ่มพูล  ร่มศรี  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                       กรรมกำร 
๒.1๔ นำงวำรีรัตน์  ทวยสอน ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                       กรรมกำร 
๒.๑๕ นำยอุบล  แก้วปิ่น  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำยกำรพิเศษ                       กรรมกำร 
๒.๑๖ นำงวันเพ็ญ  ชนะพันธ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                       กรรมกำร 
๒.๑๗ นำงพคพร  ค ำยิ่ง  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                       กรรมกำร 
๒.๑๘ นำยอวยชัย  สุขณะล้ ำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                       กรรมกำร 
๒.๑๙ นำยช ำนำญ  ระดำรุต ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                       กรรมกำร 
๒.๒๐ นำยปรีชำ  ภูสีฤทธิ์      ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                       กรรมกำร 
๒.๒๑ นำยวิศธิสิทธิ์  พิมพ์แสนศรี  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                       กรรมกำร 
๒.2๒ นำยธิติพันธุ์  อวนศร ี ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร          กรรมกำร 
๒.๒๓ น.ส.อัจฉรำภร  มะอำจเลิศ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร                               กรรมกำร 
๒.๒๔ นำงนิภำพร  อำจนนลำ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร                      กรรมกำร 
๒.๒๕ นำยประยูร  ศิริ  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร                      กรรมกำร 
๒.๒๖ น.ส.อรุณี  มำศศรี           นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร                      กรรมกำร 
๒.๒๗ น.ส.เกษรำ  สุขสมร นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร                          กรรมกำร 
๒.๒๘ น.ส.ปิยนันท์  เจริญวัฒนำวำณิชย์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   กรรมกำร 
                                                                                   /๒.๒๙ น.ส.กำญจนำ...   
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๒.๒๙ น.ส.กำญจนำ  รู้ยืนยง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร          กรรมกำร 
๒.๓๐ นำยกฤษณพล  เวียงวิเศษ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร        กรรมกำร 
๒.๓๑ นำยชัยมงคล  อุปวงษำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร        กรรมกำร 
๒.๓๒ น.ส.จุฬำรัตน์  นำมเพ็ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร           กรรมกำร 
๒.๓๓ นำงวรัญญำ   กลัดเนียม นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร         กรรมกำร 
๒.๓๔ น.ส.ประไพ  แสนประดิษฐ์  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร         กรรมกำร 
๒.๓๕ นำงนงค์นุช  ข ำคม  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร         กรรมกำร 
๒.๓๖ นำยนุสรณ์  พรมวงค์ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร         กรรมกำร 
๒.๓๗ น.ส.ธนชัพร  สังวิบุตร นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร         กรรมกำร 
๒.๓๘ นำยปิยะ  พันธะไชย นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร         กรรมกำร 
๒.๓๙ นำงสุชีรำ  วิชำลัย  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร         กรรมกำร 
๒.๔๐ น.ส.สวุัลยำ  จรบุรมณ์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร         กรรมกำร 
๒.๔๑ น.ส.อโนทัย  ศรีอุประ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร         กรรมกำร 
๒.๔๒ น.ส.กัญภัทร์ภรณ์  พิมพ์สังข์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร                  กรรมกำร 
๒.๔๓ น.ส.วชัรี  ชำยศร ี            นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร                  กรรมกำร 
๒.๔๔ นำงเกษร  บุริวัฒน์  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน         กรรมกำร 
๒.๔๕ น.ส.วชิุดำ  เวียงวิเศษ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน         กรรมกำร 
๒.๔๖ ว่ำที่ ร.ต.ศิริชัย  กลมเปลือย เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน         กรรมกำร 
๒.๔๗ นำยนิวัฒน์  โกฆะรัตน์ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน         กรรมกำร 
2.๔๘ น.ส.ณัฐฐำพร  ทำระค ำ      เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน          กรรมกำร 
๒.๔๙ นำยสุชำติ  แสนภูมิ  เจ้ำหน้ำที่บริหำรปฏิบัติกำรทั่วไป(คุรุสภำ)          กรรมกำร 
๒.๕๐ น.ส.พรรณธิพำ แก้วนำเหนือ เจ้ำหน้ำที่บริหำรปฏิบัติกำรทั่วไป(คุรุสภำ)         กรรมกำร 
๒.๕๑  นำงพชรพร  ผำริกำร เจ้ำหน้ำที่บริหำรปฏิบัติกำรทั่วไป(คุรุสภำ)        กรรมกำร 
๒.๕๒ น.ส.สชุำดำ  ถนัดค้ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว              กรรมกำร 
๒.๕๓ น.ส.อัญชนำ  วรรณชำ  ลูกจ้ำงชั่วครำว           กรรมกำร 
๒.๕๔ นำยพิมพ์พำ  ไวยศรีแสง  ลูกจ้ำงชั่วครำว           กรรมกำร 
๒.๕๕ นำงทองแดง เรืองบุญ  ลูกจ้ำงชั่วครำว           กรรมกำร 
2.๕๖ นำยเอกชัย กิติภักดี            ลูกจ้ำงชั่วครำว           กรรมกำร 
2.๕๗ นำงจุฑำมำศ  ช่อคง           นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ                    กรรมกำร    
2.๕๘ น.ส.พวงพยอม เกษฎำงศรี   นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร                          กรรมกำร 
๒.๕๙ นำงเนติกำรณ์ โพธินำม       นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
     รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร        
2.๖๐ นำยจ ำลอง แสนสุภำ  นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร                      กรรมกำร 
                                                                                                     และผู้ช่วยเลขำนุกำร   

๓. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและรับลงทะเบียน มีหน้ำที่วำงแผน เตรียมกำรประสำนงำน  
จัดท ำรำยชื่อผู้เข้ำรับกำรอบรม  รับลงทะเบียนผู้เข้ำรับอบรม  และประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ  ตลอดระยะเวลำด ำเนิน
โครงกำร และงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 

๓.๑ นำงสำวเกษรำ สุขสมร         นักวชิำกำรพัสดุช ำนำญกำร        ประธำนกรรมกำร 
๓.2 นำงเกษร  บุริวัฒน์  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน        กรรมกำร 
                                                                                     /๓.3 น.ส.ณัฐฐำพร... 
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๓.3 น.ส.ณัฐฐำพร  ทำระค ำ  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน         กรรมกำร 
๓.4 น.ส.วชิุดำ  เวียงวิเศษ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน        กรรมกำร 
3.๕ น.ส.อัญชนำ  วรรณชำ ลูกจ้ำงชั่วครำว                   กรรมกำร     
3.๖ นำงนิภำพร  อำจนนลำ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๓.๗ น.ส.สุชำดำ  ถนัดค้ำ            ลูกจ้ำงชั่วครำว        กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนกุำร 

4. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ  มีหน้ำที่ จัดท ำแบบประเมิน เก็บรวบรวมวิเครำะห์
ข้อมูล สรุปผลกำรประเมิน และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประกอบด้วย 

4.1 นำงเนติกำรณ์ โพธินำม  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร             ประธำนกรรมกำร 
                                          รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร          กรรมกำร 
4.๒ นำงสำวอรุณี มำศศรี   นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร                         กรรมกำร 
4.3 นำงสำวเกษรำ สุขสมร  นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร                                   กรรมกำร  
4.4 นำยธิติพันธ์ อวนศรี    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                             กรรมกำร 
4.๕ นำยจ ำลอง แสนสุภำ             นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร      กรรมกำรและเลขำนุกำร                    

5. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้ำที่ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับตรวจสอบหลักฐำนกำรใช้จ่ำยและ 
กำรส่งใช้เงินงบประมำณ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้อง ประกอบด้วย 

5.1 นำงเนติกำรณ์ โพธินำม        นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร             ประธำนกรรมกำร 
                                          รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร                            
5.2 น.ส.ศติษำ  เฉลยพจน์     นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร                  กรรมกำร 
5.3 น.ส.เกษรำ  สุขสมร  นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร          กรรมกำร 
5.๔ น.ส.สุชำดำ  ถนัดค้ำ  ลูกจ้ำงชั่วครำว                          กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ให้ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของ 
กำรด ำเนินงำนโครงกำร หำกพบปัญหำในกำรปฏิบัติให้รำยงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ดทรำบ 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๒  เมษำยน  พ.ศ. ๒๕๖๕  

                                                                   
                                       (นำยครรชิต วรรณชำ) 
                                     ศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
    

 


