
 
                                       

 
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกาชุมพร 

ที่  084 /2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
-------------------------------------- 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ถูกกําหนดเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐ ทั่ว
ประเทศต้องดําเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและ แนวทาง
ในการพัฒาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานได้อย่าง เหมาะสมโดย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้ารับการ ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาพรัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ และเป็นไปตามวิสัยทัศน์
ของสํานักงาน ป.ป.ช. ที่กล่าวไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติด้าน การทุจริต (Zero Tolerance & Clern 
Thailand)” ซึ่งเป็นการมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ได้ดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และ รับการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือให้การดําเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอํานวยการ  
1.1 นายอํานวย   นวลจันทร์   ผู้อํานวยการวิทยาลัย    ประธานกรรมการ 
1.2 นายจิรพงษ์   โลพิศ      รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
1.3 นายอนุศิษฏ์  แสงสว่าง       รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร                 กรรมการ 
1.4 นางเมธาวดี   มณีนิล      รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กรรมการ 
1.5 นางจุรีวรรณ  อรัญพฤกษ์   รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานฯ        กรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่ กําหนดแนวทางโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และ ธรรมาภิ
บาลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้คําปรึกษาแนะนํา สนับสนุน 
ส่งเสริม กํากับ ดูแล ติดตามและอํานวยการความสะดวกให้กับคณะกรรมการทุกฝ่าย เพ่ือให้การ ดําเนินงานตามที่
ได้รับมอบหมายบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

          / คณะกรรมการ 
 



2. คณะกรรมการดําเนินงาน 
 2.1 นางจุรีวรรณ      อรัญพฤกษ์    รองผู้อํานวยการฝ่ายแผนงานฯ  ประธานกรรมการ 
 2.2 นางภลิตา         กลับวิหค  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  กรรมการ 
 2.3 นายสุวิทย์        เสวรันต์  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ   กรรมการ 
 2.4 นางนิลุบล        น้ําเงิน  หัวหน้างานความร่วมมือ    กรรมการ 
       /หัวหน้างานโครงการพัฒนาและยกระดับสู่ประชาคมอาเซ๊ยน 
 2.5 นางภาวินี        พรหมบางญวณ หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ กรรมการ 
 2.6 นางจิราภร        อเนกศุภพล หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ   กรรมการ 
 2.7 นางสาวเครือวัลย์ วัฒนาทิพยธํารงค ์ หัวหน้างานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ กรรมการ 
 2.8 นางทัศนัย        วิเศษสิทธิ์  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป   กรรมการ 
 2.9 นางสาววิภารัตน์  สอนวิสัย  หัวหน้างานการเงิน    กรรมการ 
 2.10 นางปนัดดา      โชติกวนิช  หัวหน้างานบัญชี     กรรมการ 
 2.11 นางสาวจีรา      แก้วกล้า  หัวหน้างานพัสดุ     กรรมการ 
 2.12 นายโชคชัย       รักญาติ  หัวหน้างานอาคารสถานที ่   กรรมการ 
 2.13 นางกุสถมา       ปิ่นสุภา  หัวหน้างานทะเบียน    กรรมการ 
 2.14 นางสิรีพร         เส็นติหยั  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์    กรรมการ 
 2.15 นางอรอุมา       แดงมณีกุล  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  กรรมการ 
 2.16 นางปาริสา        ทวี  หัวหน้างานครูที่ปรึกษา    กรรมการ 
 2.17 นางจีรภา         นาคนิยม  หัวหน้างานปกครอง    กรรมการ 
 2.18 นางศิริรัตน์       เสวรันต์  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน กรรมการ 
 2.19 นางสาวประภาพร สุวรรณวิธี หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  กรรมการ 
 2.20 นางสาวสุลัดดา   บุญมี  หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน กรรมการ 
 2.21 นางสาวจิตวรรณ บูรณเทศะ  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน กรรมการ 
 2.22 นางสาวประภาวรรณ เกษวิริยะการณ์ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล   กรรมการ 
 2.23 นางสาวเพ็ญพิชยา อัครธนารักษ์ หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด  กรรมการ 
 2.24 นางสาวเดือนฉาย  ขวัญยุบล หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี  กรรมการ 
 2.25 นางสาวจุฑามาส   ศิริภักษ ์  หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน   กรรมการ 
 2.26 นางณัฐวรรณ       แสงสวี  หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์   กรรมการ 
 2.27 นางสาววรรณเนา  ธนวรรณพงศ์ หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี   กรรมการ 
 2.28 นางบําเพ็ญ         สามัคคี  หัวหน้าแผนกวิชาการเลขานุการ   กรรมการ 
 2.29 นางวรรษยา        บุญนรากร  หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด   กรรมการ 
 2.30 นางเสาวลักษณ์    บุญชื่น  หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธรุกิจดิจิทัล  กรรมการ 
 2.31 นางกชกร   ถึงวิสัย  หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว กรรมการ
 2.32 นางเสาวลักษณ์    ฤทธิเกสร หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ  กรรมการ
 2.33 นางกองแก้ว        ลอวิดาล  หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์   กรรมการ 
 2.34 นางพรทิพย์   โตสถาน  หัวหน้าแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งการ  กรรมการ 
 2.35 นางพิมสิริ   อู่มาลา  หัวหน้างานบุคลากร     กรรมการและเลขานุการ 
          / ให้คณะกรรมการ 



 ให้คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่ กําหนดแนวทางโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และ             
ธรรมาภิบาลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้คําปรึกษาแนะนํา 
สนับสนุน ส่งเสริม กํากับ ดูแล ติดตามและอํานวยการความสะดวกให้กับคณะกรรมการทุกฝ่าย  เพ่ือให้การ 
ดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  คณะกรรมการฝ่ายแผนงาน การเงิน บัญชี พัสดุ 
  3.1 นางวิภารัตน์   สอนวิสัย   ประธานกรรมการ 
  3.2 นางปนัดดา   โชติกวนิช  รองประธานกรรมการ 
  3.3 นางสาวจีรา   แก้วกล้า   กรรมการ 
  3.4 นาวสาวจิตวรรณ   บูรณเทศะ  กรรมการ 
  3.5 นางอรสา  โรยพิรมย ์  กรรมการ 
  3.6 นางภลิตา    กลับวิหค  กรรมการ 
  3.7 นางวริศรา    นพเก้า   กรรมการ 
  3.8 นางจิราพร    รัตนทว ี   กรรมการ 
  3.9 นางสาวธนาภรณ์    นุชเกลี้ยง  กรรมการ 
  3.10 นางสาวนชุจรีย ์    สิทธิภัคด ี  กรรมการ 
  3.11 นางสาวอุ๊    ปัดส ี   กรรมการและเลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการแผนงาน การเงิน บัญชี พัสดุ มีหน้าที่ จัดทําบัญชีรายรับ - รายจ่าย ในการ ใช้จ่ายการจัด
กิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา พร้อมรายงาน วิทยาลัยฯ   

4. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ 
  4.1 นางจุฑามาส    รัตนะพันธ์  ประธานกรรมการ 
  4.2 นายสุวิทย ์    เสวรันต ์  รองประธานกรรมการ 
  4.3 นางสาวเดือนฉาย    ขวญัยุบล  กรรมการ 
  4.4 นางสาวเพ่ือนฤดี     ส่งท่ามะพลา  กรรมการ 
  4.5 นางสาวณภัทร    พรอินทร์  กรรมการ 
  4.6 นางสาววศิน ี    คงนาสร   กรรมการและเลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการบันทึกภาพ มีหน้าที่ บันทึกภาพถ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา รายงานวิทยาลัยฯ ทราบ 

5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
  5.1 นางสิรีพร    เส็นติหยะ  ประธานกรรมการ 
  4.2 นายสุวิทย์    เสวรันต์   รองประธานกรรมการ 
  4.3 นางสาวเพ่ือนฤดี     ส่งท่ามะพลา  กรรมการ 
  4.4 นางสาววศินี    คงนาสร   กรรมการและเลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ แจ้งข่าวสารให้นักเรียนนักศึกษาทราบในการร่วมกิจกรรม ดําเนิน
กิจกรรมตามกําหนดการ การจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 
          / คณะกรรมการ 



6. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ 
  6.1 นางพิมสิริ    อู่มาลา   ประธานกรรมการ 
  6.2 นางสาวสุธัญญา      เพชรมณี  รองประธานกรรมการ 
  6.3 นางสาวศรีสุนีย์    ทองทับ   กรรมการ 
  6.4 นางอรอุมา   แดงมณีกุล  กรรมการ 
  6.5 นางภสวินี     พรหมบางญวน  กรรมการ 
  6.6 นางสาวบุษกร     พุ่มสุวรรณ  กรรมการ 
  6.7 นางสาวธัญญารัตน์   ใจตรง   กรรมการ 
  6.8 นางสาวณัฐริกา     มากนาศํกดิ์  กรรมการ 
  6.9 นางสาวสุพัตรา     สายกลิ่น  กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการและเลขานุการ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ มีหน้าที่ ติดตามและประเมินผล
ในระหว่าง ดําเนินโครงการและหลังดําเนินโครงการ สร้างเครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ 
ประเมินผล และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และสรุปรายงานผลการดําเนินงาน  

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าวปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และให้เป็นไปตาม ระเบียบ
ของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

   สั่ง  ณ  วันที่    14   กันยายน  พ.ศ. 2563   
 
 
 
 
 
 (นายอํานวย นวลจันทร์) 
  ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 


