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เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ ผำ่นเว็บไซต์ของ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ ประจ ำปงีบประมำณ ๒๕๖๑ 

........................................................ 
 

 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของของหน่วยงำนภำครัฐ(Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ว่ำด้วยกระบวนกำรของหน่วยงำนในกำรเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงำนอย่ำงตรงไปตรงมำ มีควำมถูกต้อง
ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปจัจุบัน ประขำชนและภำคประชำสังคม สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวก สำมำรถ
ตรวจสอบกำรด ำเนนิงำนของหน่ำยงำนตำมนโยบำยทีป่ระกำศให้ไว้กับประชำชน สรำ้งควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกัน 
นอกจำกนั้น ยังพิจำรณำถึงกระบวนกำรของหน่วยงำนในกำรเปิดโอกำสให้ภำคประชำชน หรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสียเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ซึ่งถือเป็นหลักกำรทีส่ ำคัญอย่ำงหนึ่งของควำมโปร่งใส รวมไปถึงกระบวนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง ซึง่หน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมหลักกำรควำมโปร่งใสตำมที่ระบไุว้ในกฎหมำย โดยหน่วยงำนจะต้องมี
กำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบแก่เจ้ำหนำ้ที่ที่เก่ียวข้องให้ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยดัชนีควำม
โปร่งใส นัน้ 
 

 เพื่อให้กำรด ำเนินกำรรำยงำนข้อมูลกำรก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผำ่นเวบ็ไซต์ มีควำมถูกต้อง 
และเกิดประสิทธิภำพ ได้ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อใช้เป็นแนวทำงก ำหนดนโยบำย วำงแผนพัฒนำและส่งเสริม สนบัสนุนกำรจัด
กำรศึกษำต่อไป จึงแตง่ตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ดังต่อไปนี้ 
 

คณะกรรมกำรฝำ่ยอ ำนวยกำร 
๑. นำยส ำเริง  บุญโต        ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓          ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยกฤษ  ละมูลมอญ   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓  รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวชูจิตร  ชูทรงเดช  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร     กรรมกำร 
๔. นำงนวลรัตน์  จันทร์เพ็ชร ์  ปฏิบัติหนำ้ที่ กลุ่มนโยบำยและแผน     กรรมกำร 
๕. นำงปำริชำต  เสียงสนัน่  ปฏิบัติหนำ้ที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล  

เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร     กรรมกำร 
๖. นำงลัดดำวลัย์  เพ่งเล็งด ี  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสนิทรัพย์   กรรมกำร 
๗. นำยสนอง  สนิโพธิ์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล     กรรมกำร 
๘. นำยเสนอ  ประพันธ ์  ปฏิบัติหนำ้ที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

            กรรมกำร 
๙. นำยวชัรำ  สำมำลย ์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  กรรมกำร 
๑๐. นำงชมพูทิพย์  ธรรมโสภณ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ    กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวลัดดำวลัย์  ไชยยำ  ปฏิบัติหนำ้ที่ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน   กรรมกำร 
๑๒. นำงพชิญ์สิณี  เจริญรัตน ์  นักประชำสัมพนัธ์ช ำนำญกำรพเิศษ       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๓. นำยสิรวชิญ์  แสนด ี  นักประชำสัมพนัธ์ช ำนำญกำร           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

มีหนำ้ที ่ ให้ค ำปรึกษำ อ ำนวยกำรและก ำกับติดตำมรำยงำนข้อมูลข่ำวกำรก ำกับติดตำมและกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ 
ผ่ำนเวบ็ไซตส์ ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ 



หน้า ๒ 
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นำยส ำเริง  บุญโต 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 33 

คณะกรรมกำรด ำเนนิงำน 
๑. นำยกฤษ  ละมูลมอญ       รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวชูจิตร  ชูทรงเดช ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร            รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยวชัรำ  สำมำลย ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ   กรรมกำร 
๔. นำงปำริชำต  เสียงสนัน่ ปฏิบัติหนำ้ที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มสง่เสริมกำรศึกษำทำงไกล  

เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร      กรรมกำร 
๕. นำยนคร  เจือจันทร์ นิติกรช ำนำญกำร        กรรมกำร 
๖. นำงพชิญ์สิณี  เจริญรัตน ์ นักประชำสัมพนัธ์ช ำนำญกำรพเิศษ        กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๗. นำยสิรวชิญ์  แสนด ี นักประชำสัมพนัธ์ช ำนำญกำร            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๘. นำงสำววิรัลพัชร  จันทร์เกียรติกร พนักงำนพิมพ์ดีด             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหนำ้ที ่ 
๑. ชี้แจงกำรด ำเนนิงำนกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผำ่นเวบ็ไซต์ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำมธัยมศึกษำ  

เขต ๓๓ 
๒. ก ำกับติดตำมกำรรำยงำนข้อมูลกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเวบ็ไซตส์ ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ เขต ๓๓ 
๓. สรุป รำยงำนข้อมูลกำรเผยแพรข่้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซตส์ ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  

เขต ๓๓ 
 

 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏบิัติหนำ้ที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เกิดประโยชน์แก่ทำงรำชกำรโดยเคร่งครัด หำกมีปัญหำและ
อุปสรรคในกำรด ำเนินงำน ให้รำยงำนผูบ้ังคับบัญชำทรำบเพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 

ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  1   ตุลำคม  พ.ศ. 256๐  

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๑  มิถุนำยน  พ.ศ. 256๑        
                      

    
 


