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 โดย 
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ก 
 

คำนำ 
 

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จัดทำขึ้นเพื่อแสดงการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  เพื่อนำผลการวิเราะห์ไปจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 256๕ มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์อย่างน้อย
ประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดแข็งที่จะต้องการแก้ไข โดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มี
ความ สอดคล้องกับผลการประเมิน ฯ มีการกําหนดแนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ หรือมาตรการ  
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการ วิเคราะห์ผล
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ อย่างน้อย ประกอบด้วย การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง การกําหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทาง การกํากับติดตามให้นําไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล  
 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อนำผลการวิเราะห์ไปจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 256๕ จนสำเร็จ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  ปีงบประมาณ 2564 
 

1 

ตัวชี้วัดที่ควรพัฒนา 
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การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การกำหนดมาตรการเพ่ือปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน  
 
1) มาตรการมีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2) มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
3) มาตรการในการป้องกันการรับสินบน 
4) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
5) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
6) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
7)  มาตรการประหยัดพลังงาน 
8)  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1  ปีงบประมาณ 2564   
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.48 อยู่ใน ระดับ A (Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 94.48 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A ( ผ่าน ) โดย ตัวชี้วัด 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนสูงสุด 99.51 
คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัด 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน 83.14 คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2564) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 75.43 - - 
2559 68.67 ลดลง -6.76  
2560 94.24 เพ่ิมข้ึน +25.57  
2561 71.91 ลดลง -22.33  
2562 83.79 เพ่ิมข้ึน +11.88 
2563 86.03 เพ่ิมข้ึน +2.24 
2564 94.48 เพิ่มข้ึน +8.45 

 
1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียงตามลำดับ
คะแนนได้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  ปีงบประมาณ 2564 
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ผลคะแนนการประเมิน เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564 

ตัวชี้วัด
ที ่

ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน 
ปีงบประมาณ 

2563 

คะแนน 
ปีงบประมาณ 

2564 

ระดับ
ปีงบประมาณ 

2564 

ระดับ หมาย
เหตุ 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.81 99.09 Excellence AA ผ่าน 

2 การใช้งบประมาณ 99.05 97.07 Excellence AA ผ่าน 

3 การใช้อำนาจ 99.69 99.07 Excellence AA ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินขงทางราชการ 99.52 97.80 Excellence AA ผ่าน 

5 การแก้ปัญหาการทุจริต 99.66 98.94 Excellence AA ผ่าน 

6 คุณภาพการดำเนินงาน 99.52 99.51 Excellence AA ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 99.24 98.39 Excellence AA ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 97.86 97.90 Excellence AA ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 88.78 83.14 Good F ไม่ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 43.75 93.75 Very Good A ผ่าน 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 
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ตัวช้ีวัดที่ควรพัฒนา 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดแข็งที่จะต้องการแก้ไข โดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดี 

ขึ้นที่มีความ สอดคล้องกับผลการประเมิน 
 

ตัวชี้วัดที่  9 การเปิดเผยข้อมูล   คะแนนโดยรวม  83.14 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
 รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

1. แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
2. มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย 
3. เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

1. เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย    
ประกอบด้วย การวางแผนกำลังคน  การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของ   
หน่วยงาน  การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
3. เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร  

              บุคคล หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 
 O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

1. เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3.  มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย  ผลการดำเนินการตาม      

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ผลการวิเคราะห์การบริหาร  และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
 O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
         รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

1. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ 
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทาง 
ทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการ 
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2. สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
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ประเด็นตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต คะแนนโดยรวม  93.75 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
         O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
1. แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ 

              หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างชื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจนไม่น้อยกว่า 5   
              กิจกรรม 

 2.  เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

การนำผลการวิเคราะห์ประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุง เพื่อพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น                         
(มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85) มีดังนี้ 

 
ตัวชี้วัดที่  9 การเปิดเผยข้อมูล 

   1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องจัดทำโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มี
แนวทางสอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริต  
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การสร้างมาตรการ
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

3) สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาต้องวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิเคราะห์
ตัวชี้วัด ที่ ตัวชี้วัดที่  9 การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน ประเด็นตัวชี้วัดที่  1-8 และประเด็นตัวชี้วัดที่ 10  ที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์
ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด  

4) ดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกำหนดมาตรการ 
เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล 
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่าง เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 
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การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การกำหนดมาตรการเพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น (มีคะแนนต่ำกว่า
ร้อยละ 85)  ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่าน ร้อยละ  85  และต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน  ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
การเปิดเผยข้อมูล   คะแนน  83.14 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ O20  รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณประจำปี ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O26  การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ตัวชี้วัด
ย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และตัวชี้วัด
ที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีการ
ดำเนินการดังนี้ 

 
1. กำหนดมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

ส ำ น ั ก ง า น เ ข ต พ ื ้ น ท ี ่ ก า ร ศ ึ ก ษ า ต ้ อ ง ว ิ เ ค ร า ะห ์ ผ ลก า รป ระ เ ม ิ น ค ุ ณ ธ ร ร ม แ ละค ว า ม โป ร ่ ง ใ ส   
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์
ตัวชี้วัด ที่ 10 การป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นตัวชี้วัดที่  1-9 ที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัด  ดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกำหนดมาตรการ 
เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล 
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่าง เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล ได้แก่ 

1) มาตรการมีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2) มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
3) มาตรการในการป้องกันการรับสินบน 
4) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
5) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
6) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

  7)  มาตรการประหยัดพลังงาน 
  8)  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 
 2.  การกำหนดผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
 3.  การกำหนดขั้นตอนมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
 4.  การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
 5.  การกำหนดการรายงาน สรุปผล 
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ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
เรื่อง  มาตรการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
------------------------------------------------------ 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  ได้จัดทำมาตรการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมตามภารกิจงาน/ลักษณะงานอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ได้
กำหนด เรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของภาครัฐตามมาตรา ๕๔ รัฐต้องดำเนินการ
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคห นึ่ง เพ่ือ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตาม
ความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับส่งเสริม และ
สนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กำหนดให้หลักการจัดการศึกษาให้สังคมมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาโดยมีการกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา โดยให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมหลายๆ ภาคส่วน ได้แก่ 
การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่เกี ่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนตามนโยบาย การจัดการศึกษา และขับเคลื ่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจงานหรือลักษณะงาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1  ได้มีการกำหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน วิธีการดำเนินการ ขั้นตอน กระบวนการ 
ระยะเวลา ในการมีส่วนร่วมที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีกรอบแนวทางการเข้ามามีส่วนร่วม การวางแผนการ
ดำเนินการ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ หรือการแสดง
ความคิดเห็นตามแบบสอบถาม มีการให้ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหา และนำข้อเสนอแนะ ปัญหามาปรับปรุ ง 
พัฒนา ต่อไปอย่างยั่งยืน 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

 
(นายสุภาพ  วงษามาตย์) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

https://www.google.co.th/url?url=https://hilight.kapook.com/view/112228&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjZ366k6tfTAhVMOY8KHc4uBssQwW4IFTAA&usg=AFQjCNEQEuxazeVdYJOWQGItyjk1xMHdiQ


7 
 

มาตรการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ได้กำหนดเรื ่อง การมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของภาครัฐตามมาตรา ๕๔ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็น
เวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการ
ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาดังกล่าว มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กำหนดให้หลักการจัดการศึกษา ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมี
การกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษา โดยให้ยืดหลักการมีส่วนร่วมหลายๆ ภาคส่วนได้แก่ การมีส่วนร่วมของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตามนโยบายการจัด
การศึกษา และขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นไป 

ในการนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ ได้เล็งเห็นความสำคัญ  
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการตามภารกิจงานหรือลักษณะงาน โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ ได้มีการ
กำหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติงานที ่ชัดเจน วิธีการดำเนินการ ขั ้นตอน กระบวนการ กำหนดปฏิทินการ
ดำเนินงาน มีระยะเวลาในการมีส่วนร่วมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน มีกรอบแนวทาง การเข้ามามีส่วนร่วม การวางแผนการดำเนินการ กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน การแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์หรือการแสดงความคิดเห็น ตามแบบสอบถามและการ
ประชุม อบรม สัมมนา การประชาพิจารณ์ ได้มีการให้ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหาและนำข้อเสนอแนะ ปัญหา 
มาปรับปรุง พัฒนา ต่อไป อย่างยั่งยืน 

๒. ข้อมูลหน่วยงาน 
ชื่อหน่วยงาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
สังกัด 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สถานที่ตั้ง 
๑๐๓/๑ หมู่ ๗ ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 
โทรศัพท์๐๔๓ - ๕๑๓๐๐๓ 
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๓.การวางแผนมาตรการการมีส่วนร่วมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๑ 
แนวทาง การวางแผนมาตรการตามภารกิจ/ลักษณะงาน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการวางแผนเพื่อให้ทุกกลุ่มงานที่มีภารกิจงาน/ลักษณะงาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กำแพงเพชร เขต ๑ ร่วมรับผิดชอบ โดยมีกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบใน
การรวบรวม สรุปรายงานผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑โดยกำหนดให้มีแนวทางการดำเนินงาน ร่วมกันและให้ถือปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนให้
ศึกษาภารกิจงาน กำหนดมาตรการ กำหนดปฏิทินการกำกับ ติดตามประเมินผลและสรุปรายงานผล เป็นต้น จึง
จำเป็นจะต้องมีมาตรการ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์และได้รับประโยชน์สูงสุด ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔- และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ พร้อมทั้งเป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๔. คำจำกัดความ 
"ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ 

ทางอ้อมจากการดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ข้าราชการในสังกัด เด็กนักเรียน ครู ผู้บริหาร สถานศึกษา 
ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป 

"การมีส่วนร่วม" หมายถึง การมีส่วนร่วมที ่เป็นอิสระโดยความสมัครใจ ในการร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจร่วมลงมือการปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และการให้ประชาชน กลุ่มชุมชน ร่วมกันคิดและตัดสินใจ กำหนด
ทิศทางการพัฒนาการดำรงชีวิต ร่วมปฏิบัติตามแผนของกลุ่มหรือของชุมชนและรับประโยชน์ ร่วมกันโดยรัฐเป็น
เพียงผู้สนับสนุน 

๕. ขั้นตอนและมาตรการการดำเนินการ 
ขั้นตอน มาตรการการดำเนินการ 

๑. ศึกษาภารกิจงาน/
ลักษณะงานของกลุ่ม 

ศึกษาภารกิจงาน/ลักษณะงาน ที่ต้องมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือระบบในการให้ภาค
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

๒. กำหนดมาตรการ ๒.๑มีการบันทึกสั่งการจากผู้บริหาร ที่ให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามา 
หลักมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ร่วมดำเนินการในภารกิจงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
๒.๒ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการที่มีส่วนร่วม 
๒.๓ มีการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจงาน/ลักษณะงานของทุกกลุ่มงาน 
ตามข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าให้ดำเนินการอย่างไรบ้าง 
๒.๔ ให้ผู้รับผิดชอบนำผลสรุปไปดำเนินการปรับปรุง พัฒนา แก้ไข ให้ดีขึ้นอย่าง 
ยั่งยืนต่อไป 
๒.๕ เมื่อผู้รับผิดชอบปรับปรุง พัฒนา แก้ไข ดำเนินการเรียบร้อย แล้วมีผลข้อดีหรือ 
ข้อเสียอย่างไร 
๒.๖ มีการบันทึกเสนอ รายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะ โดยรายงานให้ 
ผู้บังคับบัญชาได้ให้ความเห็นชอบ 
๒.๗ มีการสรุปรายงานผลการเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละภารกิจงาน ภายใน 
ปีงบประมาณ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบต่อไป 
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ขั้นตอน มาตรการการดำเนินการ 
๓. กำหนดมาตรการ
เสริม 

กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน จะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

- มีลักษณะเป็นสรุปรายงานผล รายงานการประชุม ภาพประกอบหรือหลักฐาน 
อ่ืนๆ ที่เหมาะสม 

- มีเนื้อหาแสดงถึงตัวอย่างการดำเนินงานตามที่ระบุไว้ในกรอบ แนวทางและ 
ขั้นตอน 

๔.กำหนดมาตรการให้
ภาค ประชาชนหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามี
ส่วนร่วมในการ 
 
 
 

๔.๑ ภารกิจงาน/ลักษณะงานต้องกำหนดการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน/
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน  
     -    แสดงความคิดเห็น ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

- ใช้แบบสอบถามส่งถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- การประชุม/อบรม/สัมมนา/การประชาพิจารณ์ การรับฟังความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๔.๒ มีการรายงานสรุปผล การเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละภารกิจงาน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
และนำไปปรับปรุงพัฒนา แก้ไข ให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

๕. กำหนดปฏิทิน การ
กำก ับ ต ิดตามผลการ
ด ำ เ น ิ น ก า ร  ต า ม
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 

 

๕.๑ปฏิทินการติดตามผลการดำเนินการ ตามข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

- ผู้รับผิดชอบของทุกกลุ่มงาน ดำเนินการเสร็จสิ้น ส่งสรุปรายงานผลการ 
ดำเนินงานตามภารกิจงาน/ลักษณะงาน ภายในไตรมาสที่ ๒ หรือภายในไตรมาสที่ ๔ 
๕.๒ ผลสำเร็จของการดำเนินงาน เป็นไปตามมาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน 
ส่วนเสียเสียของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ สามารถรายงาน
ตามข้อคำถามการจัดเก็บข้อมูล เอกสารหลักฐานเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อ๐๓๓ และข้อ 
๐๔๓ 

๖. ภารกิจงาน/ลักษณะงาน ของกลุ่มงานทุกกลุ่ม ที่มีประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วน 

ร่วมกลุ่มงาน 
กลุ่มงาน ภารกิจงาน/ลักษณะงาน 

๑.กลุ่มอำนวยการ ๑.การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐหรือเอกชน 
ผู้รับผิดชอบ นางอรวรรณ  หงส์พันธ์,  นางไพจิตร  นิลผาย, นางนันทพร  มูลภักดิ์ 
๒. งานการสร้างเครือข่าย ประสานสื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความ 
เคลื่อนไหวต่างๆ ทั้งเครือข่ายภายนอก และเครือข่ายภายในองค์กร 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนิษชนก   อินอุ่นโชติ 
๓. ประสานความร่วมมือหน่วยงานอื่น ประสาน รับบริจาคและให้ความช่วยเหลือ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียน ที่ประสบภัยต่างๆ 
ผู้รับผิดชอบ นางนันทพร  มูลภักดิ์, นางสาววราภรณ์  ขจรพงศ์ 
๔. งานบริการจัดการขยะ 
ผู้รับผิดชอบ นางอรวรรณ  หงส์พันธ์ 
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ขั้นตอน มาตรการการดำเนินการ 
๒.กลุ่มนโยบายและแผน 
 

๑. งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแผนปฏิบัติการประจำปี 
ผู้รับผิดชอบ นางนัฐชรียา  ผิวหอม 
๒. การจัดสรรงบประมาณ และงบรายจ่ายอื่น ให้แก่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา และการจัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ นางเย็นใจ  อินทร์งาม, นางวิมลรัตน์   ค้อชากุล 
๓. งานการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางสาววราภรณ์  ขจรพงศ์ 
๔. งานประสานงานและให้บริการ งานจัดตั้ง รวม และเลิกสถานศึกษา และงานการ 
ขยายชั้นเรียน 
ผู้รับผิดชอบ นางนัฐชรียา  ผิวหอม และคณะ 

๓.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

๑. งานแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นายสุรชาติ  แสนประดิษฐ์, นายสมศักดิ์  นันทะเสนา 
๒. รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา การขอจัดตั้งงบประมาณค่าประเมินวิทยฐานะและค่าตอบแทน และงาน 
ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุภาพร  รดารงค,์ นางสาวอารยา  รุ่งโรจน ์
๓.  งานเลื่อนเงินเดือน และงานขอเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครูและบุคลกร 
ทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นายสุรชาติ  แสนประดิษฐ์ และคณะ 
๔. งานบริการบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบ นายสุรชาติ  แสนประดิษฐ์, นางสาว เบญจวรรณ  อุตรมาตย์ 
๕. การคัดเลือกและสรรหา และการทำสัญญาลูกจ้าง-พนักงานราชการ 
ผู้รับผิดชอบ นางอาภรณ์  อนันตา, นางสาวสิรภัทร  เสมารจูี, นางสาวจิราภรณ์  จันทะชา 

๔.กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 
 

๑. งานส่งเสริมงานการแนะแนวสุขภาพอนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ เนตร 
นารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตยวินัยนักเรียน 
การพิทักษ์สิทธิเด็กและยาวชน และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 
ผู้รับผิดชอบ นางวงค์เดือน  ชูมนต์, นางลำดวน  พิมพ์วิชัย, นางสาววราภรณ์  ขจรพงศ์ 
๒. การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ นางสาววราภรณ์  ขจรพงศ,์ นางสาวปิยะธิดา  ปริพุฒ 
๓. งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร 
ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา การสอบนักธรรม สถานประกอบการ และสถาบัน 
สังคมอ่ืน 
ผู้รับผิดชอบ นางลำดวน  พิมพ์วิชัย, นางสุนันทา  อนันทวรรณ 
๔. งานการรับนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ นางสุนันทา  อนันทวรรณ 
๕. การประสานงานการให้ทุนการศึกษาของหน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ นางสุนันทา  อนันทวรรณ 
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ขั้นตอน มาตรการการดำเนินการ 
๕ .  ก ลุ่ ม บ ร ิ ห า ร ง า น
การเงินและสินทรัพย์ 

๑.  จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ 
ผู้รับผิดชอบ นางอภันตรี  มงคลรัฐ 
๒. ตรวจสอบหลักฐานการขอใช้สิทธิ์ และขออนุมัติการใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน ดำเนินการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านประจำเดือน และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบ นายกฤษดา   มหาราช 
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินบำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จ บำเหน็จดำรงชีพ 
ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ และเบิกจ่ายเงิน 
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ
ข้าราชการบำนาญ 
ผู้รับผิดชอบ นางชุติกาญจน์   จิรโรจน์วนชิ, นางอัญชลี  ลี้รตันศิริ,  
นางจีราภรณ์  สาสีเสาร์, นางสุภาพ  ข้องชัยภูมิ 
๔. เบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าจ้าง ของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางอภันตรี  มงคลรัฐ 
๕. การขออนุญาตรื้อถอน การจำหน่ายรายการสิ่งปลูกสร้างออกจากทะเบียนที่ราช 
พัสดุ และให้คำปรึกษา แนะนำ กับโรงเรียนในสังกัดเกี่ยวกับระบบ e-GP 
ผู้รับผิดชอบ นางวัชราภรณ์  อุ่นสมัย, นางสาวสุปราณี  สาขี 
๖.  ดำเนินการวางเบิกเงินงบประมาณในงานที่รับผิดชอบในระบบ GFMIS 
ผู้รับผิดชอบ นางอัญชลี  ลี้รัตนศิริ, นางอภันตรี  มงคลรัฐ 
๗.เบิกจ่ายเงินคา่จ้างชั่วคราวในลักษณะงบดำเนินงานที่มิได้เป็นการจ้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุปราณี  สาขี 

๖. กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด 
การศึกษา 

๑. การประสาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ 
สถานศึกษา และหน่วยงานอ่ืนในการจัดทำหลักสูตร และการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ที่มี 
ความสามารถพิเศษ การจัด ห้องเรียนคุณภาพ เกณฑ์การประเมินต่างๆ 
ผู้รับผิดชอบ นายสมัย  สลักศิลป์ และศึกษานิเทศก์ทุกคน 
๒. การจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ผู้รับผิดชอบ นายสมัย  สลักศิลป์  นายเรืองศิลป์  เห็มชัย 

๗. กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล
เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 

๑. พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนา 
ปรับปรุงระบบการจัดการ เรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ 
๒. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารที่เกี่ยวข้อง 
๓. ติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการการเรียนรู้ 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ทั้ง ๓ งาน  ผู้รับผิดชอบ นายสุพจน์  บานไธสง, นายบุญลักษณ์  รักด่านกลาง 
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ขั้นตอน มาตรการการดำเนินการ 
๘. กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

การคัดเลือกดีเด่นต่างๆการขออนุญาตไปราชการของผู้อำนวยการสถานศึกษาการขอรับทุน
ต่างๆงานฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นายดำริ  จันทรวิภาค 

๙. กลุ่มกฎหมายและคดี 
 

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ พันจ่าตรีพงษ์พันธ์ พันธ์หนองหว้า 

๑๐. หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
 

๑. งานตรวจสอบภายในของสถานศึกษาในสังกัด 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวณรสิา  โพธิ์หลา้ 
๒. ให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำ ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ปัญญาใน 
การปฏิบัติงานของหน่วยและหน่วยรับตรวจในสังกัดในความรับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวณรสิา  โพธิ์หลา้ 
๓. จัดทำคู่มือ หรือแนวทางการปฏิบัติงาน และงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และผลงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวณรสิา  โพธิ์หลา้ 
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ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

เรื่อง  มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

------------------------------------------------------ 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ให้ความสำคัญในการบริหารงาน

ภายใต้กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้สังคมมีพฤติกรรมร่วม
ต้านการทุจริตในวงกว้าง โดยประชาชนไทยต้อง ก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และนโยบายของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน ต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557  ได้รวมถึงนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรร
มาภิบาลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี เพ่ือ
สร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ และสร้างเสริมระบบคุณธรรม 
  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
เป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุก ขั้นตอน เปิดเผยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมทั้งได้รับความ
ไว้วางใจและความเชื่อมั่นจาก ประชาชน จึงได้กำหนดมาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอันจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองประโยชน์ของ
รัฐเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ จึงขอประกาศใช้มาตรการดังกล่าว เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงาน รวมทั้งลูกจ้าง ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
ดังมาตรการแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 

(นายสุภาพ  วงษามาตย์) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?url=https://hilight.kapook.com/view/112228&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjZ366k6tfTAhVMOY8KHc4uBssQwW4IFTAA&usg=AFQjCNEQEuxazeVdYJOWQGItyjk1xMHdiQ
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มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

 
การข ัดก ันแห ่งผลประโยชน ์  (Conflict of Interest) ค ือ การต ัดส ินใจท ี ่ถ ูกแทรกแซง                      

ด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน โดยทำให้ผลประโยชน์ของสังคมส่วน ใหญ่
เสียไป หรือเรียกว่า "การขัดกันแห่งประโยชน์ส่วนกับผลประโยชน์ส่วนรวม" หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งการ
กระทำดังกล่าว เป็นเรื ่องที่เกี ่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรม ถือว่าเป็นการทุจริต ประพฤติมิชอบที่มักเกิดขึ ้นใน
หน่วยงานราชการของประเทศไทย โดยเฉพาะปัจจุบันสถานการณ์การทุจริต ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่อง ทำให้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปราบปราม การทุจริตให้สอดคล้องกับปัญหาและ
สถานการณ์ท่ีเผชิญอยู่หรือกำลังเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น หน่วยงานทุก ภาคส่วนจึงจำเป็นต้องร่วมมือกันต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ เพ่ือให้มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่า สากล 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ จึงได้ตระหนักเห็นความสำคัญต่อ                  
การป้องกันการทุจริตในองค์กร ดังที่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื ่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และตามคู ่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ได้วางมาตรฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเอาไว้ ดังนั้น สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ จึงได้แนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ส่วนตัว            กับผลประโยชน์สู่การปฏิบัติตนในระหว่างที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วย                การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑. เจ้าพนักงานของรัฐ (เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ                 
ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.) ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

  ๑.๑ ไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงาน  
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกำกับ ดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี 

๑.๒ ไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐ ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งมีอำนาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดย
อ้อมในการกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน
จำกัด ไม่เกินจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด โดยต้องดำเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าวภายใน ๓ วันนับ
แต่วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 
   ๑.๓ ไม่รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ       
หรือราชการส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงาน ของรัฐ ซึ่งมีอำนาจไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อมในการกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด
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หรือบริษัทมหาชนจำกัด ไม่เกินจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด โดยต้องดำเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าว 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง๑.๔ ไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน 
พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ ของเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ  ของหน่วยงานของ
รัฐที ่เจ้าพนักงานของรัฐผู ้นั ้น สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ ่งโดยสภาพของ
ผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น อาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบ
ต่อความมีอิสระ 
   ๑.๕ ไม่ให้ร ับทรัพย์ส ินหรือประโยชน์อื ่นใดอันอาจคำนวณเป็นเง ินได้จากผ ู ้ ใด
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจ ตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์ และจำนวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด และให้รวมถึงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพันจากการเป็นเจ้า
พนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วย แต่ไม่ใช้บังคับกับการับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใด  จากบุพการี 
ผู้สืบสันดาน หรือญาติที่ให้ตามประเพณีหรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป๒. คู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่ง
รวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วย ต้องปฏิบัติตามข้อ ๑ (๑.๑ - ๑.๔) เช่นเดียวกัน เว้น
แต่เป็นกรณีที่คู่สมรสนั้นดำเนินการอยู่ ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าดำรงตำแหน่งการปฏิบัติตนในระหว่างที่
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่อง กลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  ดังนี้ 
  ๑. ไม่ให้รับทรัพย์สินหรีอประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกหรือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควร
ได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กำหนดไว้ คือ 
   ๑.๑ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจำนวนที่เหมาะสม 
ตามฐานานุรูป 
   ๑.๒ รับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับ
จากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
   ๑.๓ รับทรัพย์สอนหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคล
ทั่วไป 
  ๒. ต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่ง
เป็นหัวหน้าส่วนราชการ กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมูลค่า
มากกว่าธรรมจรรยาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ซึ่งได้รับมาแล้ว โดยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี 
มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล หากผู้บังคับบัญชามีคำสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของ หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 
  การปฏิบัติตนในระหว่างที ่เป็นเจ้าหน้าที ่ของรัฐ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว ่าด้วย                     
การเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒565 ดังนี้ 
  กรณีเข้าไปมีส ่วนเกี ่ยวข้องกับการเร ี ่ยไรของบุคคลหรือนิต ิบ ุคคลที ่ได ้ร ับอนุญาต  จาก
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไร ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่กระทำการ 
ดังต่อไปนี้ 
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  ๑. ใช้หรือแสดงตำแหน่งหน้าที ่ให้ปรากฏในการดำเนินการเรี ่ยไร่ไม่ว่าจะเป็นหารโฆษณา           
ด้วยสิ่งพิมพ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอ่ืนหรือด้วยวิธีการอ่ืนใด 
 
  ๒. ใช้สั ่งขอร้องหรือบังคับให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลใดช่วยทำการเรี่ยไรให้ หรือกระทำ                 
ในลักษณะให้ผู้นั้นอยู่ในภาวะจำยอม ไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทำการเรี่ยไร ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมทั้งนี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน รวมทั้งลูกจ้างในสังกั ดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดการอับเป็นการฝ่า
ฝืนมาตรการดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 
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ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

เรื่อง  มาตรการในการป้องกันการรับสินบน 
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

------------------------------------------------------ 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ให้ความสำคัญในการบริหารงาน

ภายใต้กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และนโยบายของรัฐบาลโดยพลเอก
ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2557  ได้รวมถึงนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรรมาภิบาลการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ และ
สร้างเสริมระบบคุณธรรม 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  ได้จัดทำมาตรการในการป้องกันการ
รับสินบน เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินการเพ่ือป้องกันการรับสินบนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                    
ในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ขึ ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตราแห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  จึงประกาศมาตรการในการป้องกันการรับสินบน ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อป้องกันการรับสินบนของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  ดังมาตรการ
แนบท้ายประกาศนี ้

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

 

 

(นายสุภาพ  วงษามาตย์) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?url=https://hilight.kapook.com/view/112228&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjZ366k6tfTAhVMOY8KHc4uBssQwW4IFTAA&usg=AFQjCNEQEuxazeVdYJOWQGItyjk1xMHdiQ
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มาตรการในการป้องกันการรับสินบน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ กำหนดมาตรการในการป้องกันการรับสินบน 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานและลูกจ้าง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะ
ส่งผลให้การปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พนักงานและลูกจ้างใน
สังกัด มีคุณธรรมและมีความโปร่งใสในการทำงาน โดยปราศจากการรับสินบน ดังนี้ 

๑. การปฏิบัติตนเก่ียวกับการให้หรือการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑.๑ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ซึ่งมีดังนี้ 

  (๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หา ตามจำนวนที่เหมาะสม
ตามฐานานุรูป 

(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นซึ่งมิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าใน การรับ
จากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 

  (๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
๑.๒ ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป

เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็ถือว่าเป็นของขวัญนั้นๆ เป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่าจะมีราคา
เท่าใด 

 ๑.๓ ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่ 
ต้องรายงาน หรืออาจะเก็บเป็นของตนเองได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

 ๑.๔ ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน 
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้ 

 ๑.๕ ถ้าของขวัญหรือประโยชน์ ที่มีค่าทางตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท และเจ้าหน้าที่                  
มีความจำเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่าสมควรให้ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นๆ 
รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ 

 ๑.๖ ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์มีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕ ,00๐ บาท ให้ส่งมอบเป็น
ทรัพย์สินขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั ้นเก็บรักษาไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงาน ขณะดำรงตำแหน่งเดิม 
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เป็นต้น 

๑.๗ ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่าของของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน
กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓ ,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ 
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  ๑.๘ ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้รับบริการแม้จะต่างคน
ต่างกลุ่ม เพื่อเป็นการขอบคุณ ในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓ ,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 
  ๑.๙ ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที ่ได้รับการเพื ่อเป็นการขอบคุณจาก  ผู ้รับบริการ 
(ประชาชนและองค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ำเสมอบ่อยครั้ง อาจทำให้ เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล 
บิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบและ
คาดหวังว่าจะได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์ เมื่อมีผู้มารับบริการควรปฏิเสธการรับ 
  ๑.๑๐ เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์
ใดๆ 
  ๒. ค่ารับรองที่เป็นค่าใช้จ่ายสุ่มเสี่ยง เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความสัมพันธ์
อันดีต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑  
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น พาไปรับประทานอาหารที่โรงแรมหรู มอบบัตร กำนัล ของห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ให้
ในโอกาสวันเกิด เป็นต้น การรับค่ารับรองหรือของขวัญนั้น ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องคำนึงถึงเงื ่อนไขตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑0๓ โดย
ค่ารับรองและของขวัญต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้
กันตามมารยาที่ปฏิบัติกันในสังคมเท่นั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้น ต้องมีมูลค่าไม่เกิน ๓ ,0๐๐ 
บาท เช่น บุคคลภายนอกมอบกระเช้าผลไม้ มูลค่า ๕๐0 บาท ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑  เนื่องในโอกาสเยี่ยมไข้ได้ 
  ๓. การเรี่ยไร ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานและลูกจ้าง ในสังกัด สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑  ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
ที่ ศธ ๑๔๐๐๙/วด๘๑๙ ลงวนัที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการป้องกันการเรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ตอบ
แทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ รับเงินหรือทรัพย์สินที่
มีผู้บริจาคให้สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเคร่งครัด 
  ๔. การรับเปีะเจี๊ยะ (รับฝากนักเรียน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานและลูกจ้าง 
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการเรียกรับเงิน "แป๊ะเจี๊ยะ" ของโรงเรียนทั่วประเทศ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาการทุจริตในการเรียก
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาต่อไป ตามหนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ .๔๐๐๙/๑๐๓๙ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และหนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 0๔๐๐๙/ว ๑๘๑๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการป้องกัน
การเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการ เข้าเรียนในสถานศึกษา 
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ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

เรื่อง   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

------------------------------------------------------ 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ให้ความสำคัญในการบริหารงาน

ภายใต้กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3(พ.ศ.2560-2564) และนโยบายของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557  
ได้รวมถึงนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรรมาภิบาลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ และสร้างเสริม
ระบบคุณธรรม 
  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓   (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง โดยประชาชนไทยต้องก้าวข้าม
ค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ เป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุก ขั ้นตอน เปิดเผยและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมทั้งได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากประชาชน จึงได้กำหนดมาตรการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส รวดเร็ว ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ ตั้งอยู่บนมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและความ โปร่งใสจึงขอ
ประกาศใช้มาตรการดังกล่าว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ ยืดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังมาตรการแนบท้ายประกาศนี้ จึง
ประกาศให้ทราบทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 

 

 

(นายสุภาพ  วงษามาตย์) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
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มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

 
การทุจริต (Corruption) เป็นการใช้อำนาจให้ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที ่มีอยู ่ในทางมิ ชอบเพ่ือ

ประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง ชื่อก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวม การทุจริตใน ปัจจุบันเกิดขึ้นได้
ในหลายรูปแบบ อาทิ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบนไม่ว่าจะเป็นของขวัญหรือผลประโยชน์อ่ืนใด การ
ปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น ซึ่งการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ไม่เพียงเกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน แต่เป็นปัญหาสะสมมานับแต่อดีต โดยเจ้าพนักงานของรัฐ มักจะใช้อำนาจหน้าที ่ในการแสวงหา
ผลประโยชน์อันมิควรได้ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน ด้วยการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่หรือในพฤติการณ์ที่อาจทำ
ให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งท่ีตนไม่ได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น การกระทำดังกล่าว ถือว่าเป็นการทุจริต
ต่อหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หาก
เกิดการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน จะทำให้การบริหารงานขาดประสิทธิภาพ เกิดความไม่เป็นธรรม และส่งผลกระทบ
ต่อผลประโยชน์ของรัฐ รวมทั้งทำให้ประชาชนขาดความไว้วางใจ เชื่อมั่น และศรัทธา ท้ายที่สุดทำให้เกิดการ
ร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงานขึ้น 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จึงได้ตระหนักถึงความโปร่งใส รวดเร็ว 
ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม กรณีหากเกิดการร้องเรียนขึ้น ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต ๑ จึงได้กำหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕'๖๔) และมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใส ในการบริหารการภายในหน่วยงาน ดังนี้ 

๑. การร้องเรียนการทุจริตต้องเป็นเรื่องท่ีผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อน เสียหาย อันเนื่องมาจาก 
เจ้าหน้าที่กระทำ ดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
 ๑.๒ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืน 
 ๑.๓ กระทำความผิดอันเนื่องมาจากการประพฤติมิชอบ 
๒. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริตจากช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
 ๒.๑ ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๒.๒ ร้องเรียนผ่านอีเมล์ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 
 ๒.๓ ร้องเรียนเป็นหนังสือส่งผ่านมาทางไปรษณีย ์
 ๒.๔ ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ 

  ๒.๕ ร้องเรียนผ่านทางโทรสาร 
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๓. การบันทึกข้อร้องเรียน 
 ๓.๑ กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด ชื ่อ นามสกุล ที ่อยู่  หมายเลข 
โทรศัพท์ติดต่อ ของผู้ร้องเรียน เรื่องร้องเรียน และสถานที่เกิดเหตุ 
 ๓.๒ ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงสมุดบันทึกข้อร้องเรียน 
๔. การรับ และพิจารณาเรื่องร้องเรียน 
 ๔.๑ เจ้าหน้าที ่ต้องอ่านหนังสือร้องเรียนและตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งเอกสารประกอบการ

ร้องเรียนโดยละเอียด 
๔.๒ สรุปประเด็นการร้องเรียนโดยย่อเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา หากเรื่องร้องเรียนมีประเด็น

เกี่ยวข้องกับกฎหมายให้ระบุตัวบทกฎหมายเสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 
๔.๓ หนังสือที่ส่งถึงหน่วยงาน หากมีความเห็นหรือข้อสังเกตเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพหรือ

การเอาใจใส่ของหน่วยงานก็ควรใส่ความเห็นหรือข้อสังเกตนั้นๆ ด้วย 
๔.๔ เรื่องร้องเรียนกล่าวโทษ ควรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้

ร้องเรียนและพยานที่เกี่ยวข้อง ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ และประทับตรา "ลับ" ในเอกสารทุกแผ่น 
๔.๕ เรื ่องร้องเรียนกล่าวโทษ แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด หรือผู้มีอิทธิพลซึ่งน่าจะเป็น

อันตรายต่อผู้ร้อง ควรปกปิดชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องก่อนถ่ายสำเนาคำร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ห ากเป็นการ
กล่าวหาในเรื่องที ่เป็นภัยร้ายแรงและน่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ร้องเป็นอย่างมาก ก็ไม่ควรส่งสำเนาคำร้องให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ควรใช้วิธีคัดย่อคำร้องและพิมพ์ขึ้นใหม่ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประทับตรา "ลับ" 
ในเอกสารทุกแผน 

4.๖ เมื่ออ่านคำร้องแล้วต้องประเมินด้วยว่า เรื่องน่าเชื่อถือเพียงใด หากผู้ร้องแจ้งหมายเลข
โทรศัพท์มาด้วย ควรสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ร้องโดยขอให้ยืนยันว่า ผู้ร้องได้ร้องเรียนจริงเพราะบางครั้งอาจมี
การแอบอ้างชื่อผู้อื่นเป็นผู้ร้อง วิธีการสอบถามไม่ควรบอกเรื่องหรือประเด็นการร้องเรียนก่อน ควรถามว่าท่านได้ส่ง
เรื่องร้องเรียนมาจริงหรือไม่ ในลักษณะใดหากผู้ร้องปฏิเสธก็จะชี้แจงว่า โทรศัพท์มาเพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
แล้วรีบจบการสนทนา 

๕. หลักเกณฑ์วิธีการตอบสนองข้อร้องเรียน และการแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ 
๕.๑ กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
๕.๒ ข้อร้องเรียนที ่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ร้อยเอ็ด เขต ๑ ให้ดำเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องในการ
แก้ไขปัญหาต่อไป 

 ๕.๓. ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนทำหนังสือร้องเรียน ความไม่ 
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกข้อความเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงานที่
รบัผิดชอบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 
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๖. การติดตามแก้ไขข้อร้องเรียน 
 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการให้ทราบภายใน ๓๐ วันทำการเพื่อเจ้าหน้าที่จะ

ได้แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 
๗. การรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ 
 ๗.๑ ให้รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
 ๗.๒ ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือนำมาวิเคราะห์การจัดการ

ข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาองค์กรต่อไป 
 

๘. มาตรฐานงาน 
 ๘.๑ การดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 

๘.๒ กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน ให้กลุ่มกฎหมายและคดี ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่อง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันทำการ 

๙. การติดตามประเมินผล 
 กลุ่มกฎหมายและคดี จัดทำข้อมูลสถิติการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค  

แนวทางการแก้ไข แล้วรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ ทราบ 
ตามปฏิทินการติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต ๑ 
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ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
------------------------------------------------------ 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ให้ความสำคัญในการบริหารงาน
ภายใต้กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) และนโยบายของรัฐบาลโดย พลเอก
ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2557  ได้รวมถึงนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรรมาภิบาลการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ และ
สร้างเสริมระบบคุณธรรม 
  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
เป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เปิดเผย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมทั้งได้รับความ
ไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากประชาชน จึงได้กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลพินิจ เพื่อให้การดำเนินการป้องกัน
การทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  ต้ังอยู ่บนมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใส รวมทั้งเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงขอประกาศใช้
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดังนี้ 

๑. ด้านภารกิจหลัก 
๑.๑ ให้ทุกกลุ่มงานในสังกัดจัดให้มีคู่มือ หลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานโดย

ให้ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กำกับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือ  หลักเกณฑ์ หรือ
มาตรฐาน รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการ 
เผยแพร่คู่มือ หลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน สู่สาธารณชนให้รับทราบ 

๑.๒ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ หรือผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบดังนี้ 
๑.๒.๑ มีการจัดให้มีคู่มือ หลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานของแต่ละ

กลุ่มงาน ในสังกัดหรือไม ่
๑.๒.๒ คู่มือ หลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการปรับปรุง 

ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ 
๑.๒.๓ มีการเผยแพร่คู ่ม ือ หลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน               

ของแต่ละกลุ่มงานในสังกัด สู่สาธารณชนให้รับทราบหรือไม่หากตรวจสอบพบว่ า ไม่มีคู ่มือ หลักเกณฑ์ หรือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานก็ให้ดำเนินการจัดให้มีโดยเร็ว แต่หากพบว่าคู่มือ หลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่จัดทำขึ้นมี

https://www.google.co.th/url?url=https://hilight.kapook.com/view/112228&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjZ366k6tfTAhVMOY8KHc4uBssQwW4IFTAA&usg=AFQjCNEQEuxazeVdYJOWQGItyjk1xMHdiQ
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ความไม่เหมาะสมหรือเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อการใช้ดุลพินิจที่อาจนำมาซึ่งความไม่เป็นธรรมและโปร่งใส  ในการ
ปฏิบัติงาน ก็ให้ดำเนินการทบทวนแก้ไขและปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสม ถูกต้อง เป็นธรรม และโปร่งใส 

๑.๓ จ ัดทำรายงานผลการปฏ ิบ ัต ิ งานตามค ู ่ม ือ หล ักเกณฑ์  หร ือมาตรฐาน                    
การปฏิบัติงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด 

๑.๔ ให้ผู้ปฏิบัติงานพิจารณาทบทวนคู่มือ หลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
ของ แต่ละกลุ่มงานให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ อย่างน้อยปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง 

๒. ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
๒.๑ ให้ผู ้บังคับบัญชาทุกระดับ กำกับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน                  

ให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ และคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
รวมทั้ง การใช้จ่ายงบประมาณ 

๒.๒ ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐรวมทั้ง 
การใช้จ่ายงบประมาณ ดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ และคู่มือที่เก่ียวข้อง 

๒.๓ การใช้จ่ายงบประมาณให้คำนึงถึงความจำเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๒.๔ ให้หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ

จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๒.๕ จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณสู่สาธารณชนให้รับทราบ 
๓. ด้านการบริหารงานบุคคล 

๓.๑ ให้ผู ้บังคับบัญชาทุกระดับ กำกับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน                   
ให้เป็นไป ตามคู่มือ หลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
และการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

๓.๒ จัดให้มีการเผยแพร่คู ่มือ หลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานในการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร สู่สาธารณชนให้รับทราบทั้งนี้ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 
๑ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

 

(นายสุภาพ  วงษามาตย์) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
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ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

เรื่อง   มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส  
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

------------------------------------------------------ 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ให้ความสำคัญในการบริหารงาน

ภายใต้กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3(พ.ศ.2560-2564) และนโยบายของรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557  
ได้รวมถึงนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรรมาภิบาลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ และสร้างเสริม
ระบบคุณธรรม 
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ 
ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วย
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กำหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน กำหนดนโยบาย 
มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ด้านแนวทางการ
ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ เป็นไปด้วย 
ความมีคุณธรรม โปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ จึงกำหนดมาตรการ ดังนี้ 

๑. มาตรการด้านความโปร่งใส 
๑.๑ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ 

หลัก ในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
๑.๑.๑ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ 
๑.๑.๒ จัดทำแผนงาน/โครงการ 
๑.๑.๓ ดำเนินการโครงการ 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?url=https://hilight.kapook.com/view/112228&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjZ366k6tfTAhVMOY8KHc4uBssQwW4IFTAA&usg=AFQjCNEQEuxazeVdYJOWQGItyjk1xMHdiQ
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๑.๒ ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ดังนี้ 
๑.๒.๑ ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หลังจากวันที่ได้รับ 

การจัดสรร งบประมาณ 
๑.๒.๒ เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชนตรวจสอบข้อมูล 

การจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบชื่อโครงการงบประมาณ 
  

๑.๒.๓ กำหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑.๓ การดำเนินงานเกี ่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื ้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้
สาธารณชนทราบ ผ่านเว็บไซต์และสื่ออ่ืน ๆ ดังนี้ 

๑.๓.๑ ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 
๑.๓.๒ ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการ

จัดซื้อจัดจ้าง แต่ละโครงการ 
๑.๓.๓ ประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ 
 ๑.๓.๔ ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการ

จัดซื้อจัดจ้าง และเหตุที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
๑.๔ วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

๑.๔.๑ ให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 
๑.๔.๒ นำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณปีที่ผ่านมาใน

การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างใน ปีงบประมาณปัจจุบัน 
๑.๕ มีช่องทางให้ประชาชนถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้ 

๑.๕.๑ มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานของหน่วยงาน 
๑.๕.๒ มีข้อมูลอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

หรือสื่ออ่ืนๆ 
๒. มาตรการด้านความพร้อมรับผิดชอบ 

๒.๑ ผู้บริหารจะต้องแสดงเจตจำนงที่มุ ่งนำหน่วยงานให้มีการดำเนินงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากหน่วยงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคม
โดยส่วนรวม 

๒.๒ ผู้บริหารจะต้องสนับสนุนงบประมาณหรือการดำเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และชื่อสัตย์ สุจริตมากข้ึนในหน่วยงาน 

๒.๓ ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็ม
ใจ เต็มความสามารถ มีความกระตือรือร้นมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

๒.๔ ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา จะต้องให้ความสำคัญกับการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบมากกว่าส่วนตัว 

๒.๕ ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา จะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบ  
หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตนเอง 



28 
 

๒.๖ ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา จะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟังการ
วิพากษ์ หรือติชม จากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓. มาตรการด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
๓.๑ ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ 

อ่ืนใดเพ่ือแลกกับการให้บริการ หรือการอำนวยความสะดวก 
๓.๒ ผู ้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ เพื ่อเอ้ือ

ประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 
๓.๓ ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ไม่มีส่วนเสียในสัญญาโครงการ  

หรือมีสัมปทานใด ๆ ของ หน่วยงาน 
๓.๔ ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องเชิง

อุปถัมภ์ หรือมีผลประโยชน์ร่วมกับคู่สัญญา โครงการ หรือสัมปทานใดๆ 
๓.๕ การดำเนินงานการอนุมัติต่างๆ จะต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือ           

ผู้มีอำนาจ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 ๔. มาตรการด้านวัฒนธรรม คุณธรรม ภายในองค์กร 

๔.๑ ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา จะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรม 
การทำงานที่ดี มีคุณธรรมและชื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ 

๔.๒ ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา เมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้น
จะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะดำเนินการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

๔.๓ ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา จะต้องไม่ทนและไม่ยอมรับต่อ
การกระทำการทุจริตทุกรูปแบบ 

๔.๔ ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ต้องไม่นำวัสดุ อุปกรณ์ และของ
ใช้ในราชการไปใช้ส่วนตัว 

๔.๕ ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางกาศึกษา จะต้องไม่กระทำการใดๆที่เป็นการ
เอ้ือประโยชน์ต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

๔.๖ ให้มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถยับยั้งการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๗ หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องดำเนินงานอย่างมีอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจาก
ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ และสามารถยับยั้งหรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๘ ให้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
๔.๘.๑ ให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
๔.๘.๒ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความรู้เรื่องการ 

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 
๔.๘.๓ ให ้การปร ับปร ุงข ั ้นตอน แนวทางการปฏิบ ัต ิงาน หร ือระเบียบ                    

เพ่ือป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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๔.๙ ให้มีการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน โดยให้มีการ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 

๔.๑๐ ให้มีการรวมกลุ่มเพ่ือตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน ดังนี้ 
๔.๑๐.๑ ให้มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เพื่อการบริหารงานอย่าง

โปร่งใส 
๔.๑๐.๒ ให้มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของ

หน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 
 

๕. มาตรการด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน 
๕.๑ การคัดเล ือก บรรจ ุ แต ่งต ั ้งโยกย้าย เล ื ่อนระดับ การเล ื ่อนขั ้นเง ินเด ือน                        

การพิจารณา ความดี ความชอบ หรือการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ต้องไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ หรือผลประโยชน์
อ่ืนๆ แอบแฝง 

๕.๒ สร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้านความสามารถบนพ้ืนฐานของ 
ความด ี

๕.๓ ให้มีการคัดเลือกผู ้เข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 

๕.๔ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความจำเป็น คุ ้มค้า โปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้

๕.๕ ให้มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สั ่งงานในเรื ่อง
ส่วนตัว 

๕.๖ ให้คำแนะนำ และร่วมแก้ปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
๕.๗ ให้มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อม

อย่าง สม่ำเสมอ 
๕.๘ ต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอน อย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยืดหลัก

ความถูกต้อง อย่างสม่ำเสมอ 
๕.๙ ต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน 
๕.๑๐ ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ดังนี้ 

๕.๑๐.๑ ให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 

๕.๑๐.๒ ให้จ ัดทำรายงานผลการปฏิบัต ิงานตามคู ่มื อหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก โดยต้องมีสาระสำคัญเก่ียวกับผลผลิตและผลลัพธ์ของการปฏิบัติงาน มีการเปรียบเทียบ
ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ในคู่มือกับการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ตลอดจน ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทาง ในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

๕.๑๑ ให้มีการปฏิบัติงาน การบริการ ตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม ดังนี้ 
          ๕.๑๑.๑ ให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่

ใช้ในการดำเนินการ ให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
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๕.๑๑.๒ จัดให้มีระบบกรป้องกันหรือการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเว้นการ
ปฏิบัติ หน้าที่ตามภารกิจหลัก 

๖. มาตรการด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
๖.๑ ถ่ายทอดประกาศนโยบาย มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความ

โปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ ให้
เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบ 

๖.๒ นำประกาศนโยบาย มาตรการ เพื ่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความ
โปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้เผยแพร่
ใน เว็บไซต์ http://www.roiet1.go.th และช่องทางการสื่อสารหรือช่องทางการประชาสัมพันธ์ อ่ืนๆ 

๖.๓ ให้ผู้บริหารแสดงเจตจำนงต่อเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน ในคราวประชุมภายใน
หรือการประชุมประจำเดือน ในการที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรมมีธรรมาภิบาล มีความ
โปร่งใส 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
 

(นายสุภาพ  วงษามาตย์) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
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ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

เรื่อง  มาตรการประหยัดพลังงาน 
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

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

  ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานให้ส่วน
ราชการ ลดการใช้พลังงานลงอย่างน้อยร้อยละ ๑0 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้
กำหนดมาตรการเร่งด่วนเพ่ือรองรับวิกฤติด้านพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนกำชับให้ทุกภาคส่วนลดการใช้พลังงานให้ได้
ตาม เป้าหมายและเพื่อให้เกิดความพร้อมและความร่วมมือในการประหยัดพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดมาตรการให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการประหยัด
พลังงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ เป็นไปตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนด
มาตรการให้ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงาน ถือปฏิบัติดังนี้ 

๑. การใช้เครื่องปรับอากาศ 
๑.๑ ลดช ั ่ ว โมงการทำงานของเคร ื ่ องปร ับอากาศ โดยกำหนดการเป ิด -ปิด 

เครื่องปรับอากาศ  
ในช่วงเช้าเวลา   ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

๑.๒ ตั้งอุณหภูมิปรับอากาศให้เหมาะสมที่ ๒๕  องศาเซลเซียส 
๑.๓ งดการเปิดเครื่องปรับอากาศในวันหยุดราชการ และกรณีการอยู่เวรยามกลางคืน 

โดยให้ใช้พัดลมแทน 
๑.๔ บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ โดยการ 

- ทำความสะอาดแผงกรองอากาศและคอยล์ความเย็นอย่างน้อยเดือนละ ๑ 
ครั้ง 

- ทำความสะอาดชุดระบายความร้อนที่ติดตั้งภายนอกอาคารทุกๆ ๕ เดือน 
๑.๕ ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดย 

- ป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร โดยการติดตั้งกันสาดหรือปลูกต้นไม้เพ่ือให้เกิด 
- ย้ายสัมภาระสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกจากห้องปรับอากาศ 
- เปิด-ปิด ประตู เข้า-ออก ของห้องที่มีการปรับอากาศเท่าที่จำเป็น 
- ระมัดระวังไม่ให้ประตูห้องปรับอากาศเปิดค้างไว้ 
 
 
 
 
 

https://www.google.co.th/url?url=https://hilight.kapook.com/view/112228&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjZ366k6tfTAhVMOY8KHc4uBssQwW4IFTAA&usg=AFQjCNEQEuxazeVdYJOWQGItyjk1xMHdiQ
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๒. การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง 
๒.๑ เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเท่าท่ีปฏิบัติงานอยู่ ปิดไฟฟ้าและ 

แสงสว่างที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน 
๒.๒ ปิดไฟฟ้าช่วงพัก เวลา ๑๒.00 น.- ๑๓..๐ น. และเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือหลังเลิกงาน 
๒.๓ การใช้ไฟฟ้าภายในอาคารและภายนอกอาคารให้ใช้เฉพาะที่จำเป็น จุดใดที่ 

สามารถรับแสงสว่างจาก ภายนอกได้เพียงพอ ให้งดการใช้ไฟฟ้า 
๒.๔ ถอดปลักไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน และถอดปลักไฟฟ้ากระติกน้ำร้อนเมื่อน้ำเดือด 
๒.๕ ให้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและประหยัดพลังงานตามมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพ

สูง  
ห้ามใช้หลอดไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน (มอก.) 

๒.๖ การเปิด-ปิดไฟฟ้าในเวลากลางคืนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เปิดไฟฟ้า 
เฉพาะจุดที่จำเป็น และไม่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลและทรัพย์สินราชการ 

๒.๗ บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องโดยการทำความ 
สะอาดฝาครอบ โคมไฟ หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสงในโคมไฟ เพื่อให้อุปกรณ์แสงสว่างมีความสะอาดและให้
แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบเครื่องใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ไฟฟ้า หากพบความชำรุดให้
ดำเนินการป้องกัน และซ่อมแซมโดยทันที 

๓. การใช้อุปกรณ์สำนักงาน 
๓.๑ คอมพิวเตอร์ 
- ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วงเวลาพักเท่ียง (๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น) 
- ปิดจอภาพเม่ือไม่ใช้งานนานเกินกว่า ๑๕ นาที หรือในเวลาพักเที่ยง 
- ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์พักจอภาพอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งาน 

ภายใน ๑๕ นาที เพราะหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็จะกินกระแสไฟฟ้าประมาณ ๗0% ของทั้งหมด 
- ปิดเครือ่งคอมพิวเตอร์และถอดปลักเมื่อเลิกใช้งาน 
- ปิดเครื่อง Printer เมื่อเลิกใช้งาน 
๓.๒ โทรศัพท์ 
- ให้ใช้โทรศัพท์เฉพาะงานราชการเท่านั้น 
- ให้มีสมุดบัญชีคุมการใช้โทรศัพท์ทางไกล 
- ไม่ควรใช้โทรศัพท์ครั้งละนานๆ 
- ใช้การติดต่อผ่านระบบ Internet แทน 
- ใช้การติดต่อผ่านระบบ Socail Network เช่น Line 

๔. มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 
๔.๑ ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน ๙0 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
๔.๒ ให้พนักงานขับรถตรวจเช็คเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ประจำรถยนต์เป็นประจำ 

สม่ำเสมอเดือนละ ๑ ครั้ง 
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๔.๓ วางแผนก่อนออกเดินทาง วิเคราะห์เส้นทาง หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน 
๔.๔ ตรวจเช็ครถก่อนออกเดินทาง 
๔.๕ ตรวจลมยางสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ 
๔.๖ ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ 
๔.๗ ไม่อุ่นเครื่องก่อนออกรถ 
๔.๘ ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับรอบเครื่องยนต์ 
๔.๙ ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet และ Line 
๔.๑๐ ไม่บรรทุกสิ่งของเกินพิกัด 
๔.๑๑ ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานขับรถ /เจ้าหน้าที่ขับรถให้ถูกวิธี 

๕. มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดน้ำประปา 
๕.๑ ไมใช้น้ำประปารดต้นไม้ หรือล้างรถ 
๕.๒ ให้นักการภารโรง/ยาม ตรวจสอบท่อน้ำประปาทุกวัน เมื่อเจอท่อแตกหรือซึม 

ให้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันท ี
๕.๓ ให้ผู้ใช้น้ำเปิดและปิดน้ำทุกครั้ง 
๕.๔ ให้ลูกจ้างประจำที่รับผิดชอบอาคารแต่ละชั้น ตรวจสอบก๊อกน้ำในห้องน้ำ/ห้องส้วม                     

เมื่อเลิกงาน 
๕.๕ ให้ผู้รับผิดชอบเวรภาคกลางคืนตรวจสอบดูก๊อกน้ำในห้องน้ำห้องส้วมทุกชั้น 
๕.๖ การเปิดก๊อกน้ำในแต่ละครั้งไม่ควรเปิดก๊อกน้ำไปที่ระดับแรงสูงสุด 
๕.๗ ปิดก๊อกน้ำทุกครั้งหลังจากการใช้งานแล้วเสร็จ 
๕.๘ การล้างทำความสะอาดรถยนต์ของพนักงานขับรถยนต์ ให้ใช้ผ้าชุบน้ำจากถังใน 

การเช็ดถูทำความสะอาด ควรหลีกเลี่ยงการใช้สายยางต่อท่อน้ำประปาฉีดล้าง 
๕.๙ หากพบอุปกรณ์ใช้น้ำชำรุด ให้รีบซ่อมบำรุงการรั่วไหลของน้ำทันที่ เพ่ือลดการ 

สูญเสียของน้ำ 
๕.๑๐ การล้างทำความสะอาดรถยนต์ของพนักงานขับรถให้ใช้ผ้าชุบน้ำจากถัง ในการ 

เช็ดถูทำความสะอาด ห้ามใช้สายยางต่อท่อประปาฉีดล้างโดยตรง 
๕.๑๑ ห้ามนำรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาเช็ดล้างภายในสำนักงานฯ 
๕.๑๒ การรดน้ำต้นไม้ ให้มีการดูแลอย่างต่อเนื่อง และควรใช้ Sprinkler หรือ ฝักบัว 

รดน้ำต้นไม้แทนการฉีดน้ำด้วยสายยางหรือปล่อยน้ำทิ้งไว้ จะช่วยประหยัดน้ำได้มากกว่า 
๕.๑๓ ไม่ควรรดน้ำต้นไม้ตอนแดดจัด เพราะน้ำจะระเหยหมดไปเปล่าๆ ควรรดน้ำ 

ต้นไม้ในตอนเช้า ที่อากาศยังเย็นอยู่ 
๕.๑๔ รณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดที่ใช้น้ำ 

๖. มาตรการและแนวทางปฏิบัติประหยัดค่าไปรษณีย์ 
๖.๑ ส่งเอกสารโดยวิธี EMS เฉพาะเรื่องท่ีมีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น 
๖๒ ให้มีการส่งเอกสารทาง E-mail แทนการส่งทางไปรษณีย์ 
๖.๓ ให้รวบรวมเอกสารที่จะส่งให้หน่วยงานเดียวกันในซองเดียวกันโดยพิจารณาตาม 

ความเหมาะสมของเอกสาร 
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๗. มาตรการประหยัดกระดาษ 
๗.๑ ควรใช้กระดาษที่พิมพ์เสียหรือถ่ายเอกสารเสียมาใช้ในการบันทึกเสนอ หรือใช้เป็นคู่

ฉบับ 
๗.๒ เอกสารการประชุม ควรแจกเฉพาะเอกสารที่จำเป็น 
๗.๓ ตรวจทานงานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้ดี ดู Preview ก่อนสั่งพิมพ์ 
๗.๔ ไม่พิมพ์เอกสารเกินความจำเป็น 
๗.๕ ควรใช้การสื่อสารส่งผ่านข้อมูลทาง IT แทนการใช้กระดาษ 
๗.๖ ซองจดหมายหรือซองใส่เอกสารที่ได้รับมาให้นำกลับมาใช้ใหม่ 
๗.๗ ผู้ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ควรพิจารณาตรวจสอบการเบิกท่ีซ้ำ ถี่ หรือมากเกินความ 

จำเป็นในการใช้งาน 
๘. การใช้ห้องประชุมและเครื่องอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ 

๘.๑ การใช้ห้องประชุม ให้จองในระบบ หรือขออนุญาตใช้ที่กลุ่มอำนวยการและ 
ลงรายการใช้ให้ ครบทุกรายการที่มีการใช้ห้องประชุม 

๘.๒ เครื่องปรับอากาศประจำห้องประชุม ให้เปิดเครื่องก่อนเวลาประชุม ๓๐ นาที 
และปิดเม่ือเลิกใช้ งานทันที 

๘.๓ ปิดเครื่องทำน้ำเย็นในเวลา ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน 
๘.๔ ไม่ควรนำเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัวมาใช้ในสถานที่ทำงาน 
๘.๕ การใช้อุปกรณไ์ฟฟ้า ต้องเหมาะสมกับรูปแบและขนาดของงาน 
๘.๖ เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ 
๘.๗ การใช้กระติกไฟฟ้า 
 -  เสียบปลั๊กกาน้ำร้อนเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

- ให้ถอดปลักออกทุกครั้งที่ไม่มีการใช้งานในช่วงเวลาของวัน 
- ใส่น้ำให้พอดีกับความต้องการ 
-. ไม่ปล่อยให้น้ำในกระติกแห้ง หรือปล่อยให้ระดับน้ำต่ำกว่าขีดท่ีกำหนด 
- เลือกใช้กระติกไฟฟ้ารุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ 

๘.๘ การใช้โทรทัศน์ 
-ไม่ควรเปิดทิ้งไว้เพ่ือต้องการพังแต่เสียงและควรปิดเมื่อไม่มีคนดู 
- ไม่ควรปิดโทรทัศน์ด้วยตัวรีโมทคอนโทรล ควรปิดสวิทช์ที่ตัวเครื่องทุกครั้ง 
- คำนึงถึงความต้องการ/จำเป็นในการใช้งาน 
- ถอดปลักเม่ือเลิกใช้งาน - ปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖ 

 
 

 
 

(นายสุภาพ  วงษามาตย์) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
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Xxประกาศ ณ วันที่ ๒๘  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
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ค าสั่งส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษารอ้ยเอ็ด เขต 1 
ที่   230  / 2565 

เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานตวัชีว้ดัการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงาน                                
ของส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

 

                ดว้ยส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษารอ้ยเอ็ดเขต 1 ด าเนินงานตามโครงการเสริมสรา้ง
คณุธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565 (กิจกรรมส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาสุจริตและกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565) เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย                     
มีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตัวชีว้ัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ด าเนินงานของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ดงันี ้

1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบดว้ย 
1.1  ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษารอ้ยเอ็ด เขต 1     ประธานกรรมการ 

1.2  นายปริญญา  นวลรกัษา  รอง ผอ.สพป.รอ้ยเอ็ด เขต 1       รองประธานกรรมการ 

1.3  นายสกุิจ  กลางสขุ  รอง ผอ.สพป.รอ้ยเอ็ด เขต 1     กรรมการ 

1.4 นางศิรวิรรณ  พลเศษ  รอง ผอ.สพป.รอ้ยเอ็ด เขต 1   กรรมการ 

1.5 นายสรุชาติ  แสนประดิษฐ์ ผอ.กลุม่บรหิารงานบุคคล   กรรมการ 

1.6  นางเย็นใจ อินทรง์าม  รกัษาการ ผอ.กลุม่นโยบายและแผน  กรรมการ 

1.7  นางสาวพิสมยั  นนัทเสนา   ผอ.กลุม่สง่เสรมิการจดัการศึกษา   กรรมการ 

1.8  นายด าร ิ จนัทรวิภาค  ผอ.กลุม่พฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา   กรรมการ 

1.9  นางอญัชลี ลีร้ตันศิริ  รกัษาการ ผอ.กลุม่บรหิารงานการเงิน 

      และสินทรพัย ์     กรรมการ 

1.10 นายไกรศกัดิ ์ ภูศรี    ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 

1.11  นางอรวรรณ หงสพ์นัธ ์  รกัษาการ ผอ.กลุม่อ านวยการ             กรรมการ 

1.12  นายสพุจน ์ บานไธสง  ผอ.กลุม่สง่เสรมิการศกึษาทางไกล 

      เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรรมการ 

1.13  พนัจ่าตรีพงษพ์นัธ ์พนัธห์นองหวา้ รกัษาการผูอ้  านวยการกลุม่กฎหมายและคดี กรรมการ 

1.14  นายสมยั/...   
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1.14  นายสมยั  สลกัศิลป์    ผอ.กลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ  กรรมการ/เลขานกุาร 
1.16  นางยภุาพิน  ทนึหาร  ศกึษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ      กรรมการ/ผูช้่วยเลขานกุาร 
1.17  นางสาวนิษชนก  อินอุ่นโชติ   นกัประชาสมัพนัธช์ านาญการ กรรมการ/ผูช้่วยเลขานกุาร 
 มีหน้าที ่อ  านวยความสะดวก ใหข้อ้เสนอแนะแนวทางในการด าเนินงานใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย  

 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบดว้ย 
2.1 นายปรญิญา  นวลรกัษา  รอง ผอ.สพป.รอ้ยเอ็ด เขต 1   ประธานกรรมการ  
2.2 นายสมยั  สลกัศิลป์  ผอ.กลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ  รองประธานกรรมการ 
2.3 นายรณชยั ศรีสธุัญญาวงศ ์ ศกึษานิเทศกเ์ชี่ยวชาญ    กรรมการ  
2.4 นายเทิดศกัดิ ์ โพธิสาขา  ศกึษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ   กรรมการ  
2.5  นางสาวอรจิต อดุมฤทธิ์  ศกึษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ   กรรมการ  
2.6  นายประสบชยั ทินบุตร  ศกึษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ   กรรมการ  
2.7  นายเรืองศิลป์ เห็มชยั  ศกึษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ   กรรมการ  
2.8  นางมณี ผ่านจงัหาร   ศกึษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ   กรรมการ 
2.9  นางธัญญาพร  เกียวรตัน ์ ศกึษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ   กรรมการ 
2.10 นางสาวสมัพนัธ ์เอกรกัษา ศกึษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ   กรรมการ  
2.11 นางดวงใจ  สงัฆะวนั  ศกึษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ   กรรมการ 
2.12 นางวลยัพร อ่อนพฤกษ์ภมูิ ศกึษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ   กรรมการ  
2.13 นางสาวคณฐัชนน จนัทรฟ์้าเลื่อม ศกึษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ   กรรมการ  
2.14 นางวชัราภรณ ์ อุ่นสมยั  นกัวิชาการพสัดชุ านาญการพิเศษ  กรรมการ 
2.15 นางนนัทพร  มลูภกัดิ์  นกัจดัการงานทั่วไปช านาญการ  กรรมการ 
2.16 นางสาววราภรณ ์ขจรพงศ ์ นกัวิชาการศึกษาช านาญการ   กรรมการ 
2.17 นางสาวทิพญา ศภุฤกษ ์ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ  กรรมการ 
2.18 นางสาวสปุราณี สาขี   เจา้พนกังานพสัดชุ านาญงาน  กรรมการ 
2.19 นางสาวอารยา รุง่โรจน ์            นกัทรพัยากรบคุคลช านาญการ   กรรมการ 
2.20 นายกนัตินนัท ์ ศรีประเสรฐิ  นกัวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ กรรมการ 
2.21 นางพานทอง  ศรีวิจารย ์ นกัวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ กรรมการ 

2.22 นางสาวณรสิา  โพธิ์หลา้            นกัวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบติัการ กรรมการ 
2.23 นางสาวจิราภรณ ์ จนัทะชา พนกังานราชการ  (นกัทรพัยากรบคุคล) กรรมการ 
2.24 นางสาวเบญจวรรณ  อตุรมาตย ์ เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน  กรรมการ 
2.25 นายปิยะพฒัน ์ ไทยสงคราม  เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน  กรรมการ 

2.26 นายบญุลกัษณ/์... 
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2.26 นายบญุลกัษณ ์ รกัด่านกลาง  ลกูจา้งชั่วคราว    กรรมการ 
2.27 นางยภุาพิน ทนึหาร   ศกึษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ  กรรมการ/เลขานกุาร 

      2.28 นายปราโมทย ์ กบรตัน ์  ศกึษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ กรรมการ/ผูช้่วยเลขานกุาร 
2.29  นางสาวนิษชนก  อินอุ่นโชติ     นกัประชาสมัพนัธช์ านาญการ กรรมการ/ผูช้่วยเลขานกุาร 

มีหน้าที ่ด  าเนินการงาน ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย และเกิดประโยชนส์งูสดุ 

 

3.  คณะกรรมการด าเนินงานตวัชีว้ดัการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงาน  ของส านกังาน

เขตพืน้ที่การศกึษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประกอบดว้ย 

3.1  ประเด็นตวัชีว้ดัการเปิดเผยขอ้มลู  
             3.1.1  ตวัชีว้ดัย่อยที่ 9.1 ขอ้มลูพืน้ฐาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ การดำเนินงาน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
O1 โครงสร้าง

หน่วยงาน 
O แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ ของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน  
O ประกอบด้วยตําแหน่งที่สําคัญ และการแบ่ง
ส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น กลุ่ม/หน่วยใน
หน่วยงาน และ ก.ต.ป.น. เป็นต้น 

ผู้กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
   นายปริญญา  นวลรักษา   
   และ ผอ.ทุกกลุ่ม/หน่วย  
ผู้รับผิดชอบ 
   นางสาวนิษชนก  อินอุ่นโชติ 
   พันจ่าตรีพงษ์พันธ์ พันธ์หนองหว้า  
   นายกันตินันท์  ศรีประเสริฐ 
   นางสาวณริสา  โพธิ์หล้า 

     
    ทุกกลุ่ม/หน่วย 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร O แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้า
หน่วยงาน และ ผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหาร
ของหน่วยงาน  
O แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-
นามสกุล ตําแหน่ง รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์และที่
อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) 

O3 อำนาจหน้าที่ 
 

แสดงข้อมูลหน้าที่และอํานาจของหน่วยงาน
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

O4 แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน 

O แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มี
ระยะ มากกว่า 1 ปี 
O  มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง 
เป้าหมาย และตัวชี้วัดเป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลา
บังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ผู้กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
   นางศิริวรรณ  พลเศษ 
   นางเย็นใจ  อินทร์งาม 
ผู้รับผิดชอบ 
   นางนัฐชรียา  ผวิหอม 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ การดำเนินงาน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
O5 ข้อมูลการติดต่อ 

 
แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย 
o ที่อยู่หน่วยงาน 
o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
o หมายเลขโทรสาร(ถ้ามี) 
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่สามารถ
ติดต่อได้ 
o แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

ผู้กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
   นายปริญญา  นวลรักษา 
ผู้รับผิดชอบ 
   นางอรวรรณ  หงส์พันธ์ 
   นางสาวอารยา  รุ่งโรจน์ 
   นางสาวนิษชนก  อินอุ่นโชติ 
   นางสาวจิราภรณ์  จันทะชา 

O6 กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 

O แสดงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานหรือ 
การปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน อย่าง
น้อย ประกอบด้วย  
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม  
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
- พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 - พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ผู้กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
  นายสุภาพ  วงษามาตย์  
  นายไกรศักดิ์  ภูศรี       
ผู้รับผิดชอบ 
พันจ่าตรีพงษ์พันธ์ พันธ์หนองหว้า
นายกันตินันท์  ศรีประเสริฐ 

  นางดวงใจ  สังฆะวัน 
  นางธัญญาพร  เกียวรัตน์  
  นางสาวณริสา  โพธิ์หล้า 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
O7 ข่าว

ประชาสัมพันธ์ 
 

O แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการ

ดําเนินงาน ตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของ

หน่วยงาน  

O  เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

ผู้กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
นายปริญญา  นวลรักษา 
นางอรวรรณ  หงส์พันธ์ 
นายสุพจน์  บานไธสง 
ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวนิษชนก  อินอุ่นโชติ 
นางวิมลรัตน์  ค้อชากุล 
นางสาวจิราภรณ์  จันทะชา 
นายปิยะพัฒน์  ไทยสงคราม 
นายบุญลักษณ์  รักด่านกลาง 
 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
O8 Q&A 

 
แสดงตําแหน่งบนเวบ็ไซต์ของหน่วยงานทีบุ่คคลภายนอก 

สามารถสอบถามข้อมูล ต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถ 

สื่อสาร ให้คําตอบกับผูส้อบถามได้โดยมลีักษณะเปน็การ 

สื่อสารไดส้องทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) 

ยกตัวอย่าง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ, 

Messenger Live Chat, Chatbot เป็นตน้ 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
O9 Social 

Network 
แสดงตําแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถ

เชื่อมโยง ไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

ยกตัวอย่าง เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็น

ต้น 

 

ผู้กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
นายปริญญา  นวลรักษา 
นางอรวรรณ  หงส์พันธ์ 
นายสุพจน์  บานไธสง 
ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวนิษชนก  อินอุ่นโชติ 
นายบุญลักษณ์  รักด่านกลาง 

          

3.1.2 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 

การดําเนินงาน 
O10 แผนปฏิบัติ

ราชการ
ประจำปี 

O แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มี 

ระยะ 1 ปีงบประมาณ  

O  มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย
ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่
ใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ  
O  เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

 ผู้กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
   นางศิริวรรณ  พลเศษ 

    นางเย็นใจ  อินทร์งาม 
ผู้รับผิดชอบ 
  นางนัฐชรียา  ผิวหอม 

O11 รายงานการ
กํากับ ติดตาม 
การดําเนินงาน 
ประจําปี 
รอบ 6 เดือน 

O แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผน

ดําเนินงาน ประจําปีในข้อ o10  

O  มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่าง
น้อย ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดําเนินการ  
แต่ละโครงการ/ กิจกรรม และรายละเอียด
งบประมาณท่ีใช้ดําเนินงาน  
O  สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือราย 
ไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผู้กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
  นางศิริวรรณ  พลเศษ 

    นางเย็นใจ  อินทร์งาม 
ผู้รับผิดชอบ 
  นางนัฐชรียา  ผิวหอม 

O12 รายงานผลการ
ดำเนินงาน
ประจำปี 

O  แสดงผลการดําเนนิงานตามแผนดําเนนิงานประจําปี  
O  มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน อยา่ง
น้อย ประกอบด้วย ผลการดําเนนิโครงการหรือกิจกรรม 
ผลการใช้จา่ยงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ  
O เป็นรายงานผลของปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผู้กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
  นางศิริวรรณ  พลเศษ 

    นางเย็นใจ  อินทร์งาม 
ผู้รับผิดชอบ 
  นางนัฐชรียา  ผิวหอม 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 

การปฏิบัติงาน 
O13 คู่มือหรือ

มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

O  แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ 
ของหน่วยงาน ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ทุกกลุ่ม/หน่วย  
O  มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่าง
น้อย ประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สําหรับ
เจ้าหน้าที่หรือ พนักงานตําแหน่งใด และกําหนด
วิธีการข้ันตอนการปฏิบัติ อย่างไร 

ผู้กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
 รอง ผอ.สพป.รอ.1  
 และ ผอ.ทุกกลุ่ม/หน่วย 
ผู้รับผิดชอบ 
  นางดวงใจ  สังฆะวัน 
  นางสาวนิษชนก  อินอุ่นโชติ 

   ทุกกลุ่มงานและบุคลากรทุกคน 

 
การให้บริการ 

การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สําหรับ
หน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจํานวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ      
ที่มีความสําคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
การให้บริการ* 
O14 คู่มือหรือ

มาตรฐานการ
ให้บริการ 
 

O  แสดงคู่มือการให้บริการ หรือคู่มือแนวทางการ
ปฏิบัติ ที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ หน่วยงานใช้
เป็นข้อมูลในการ ขอรับบริการหรือติดต่อกับ
หน่วยงาน  
O  มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการ 
ให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลา
ที่ใช้ในการ ให้บริการ และผู้รับผิดชอบการให้บริการ 
O  หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 3 คู่มือ 
  

ผู้กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
 รอง ผอ.สพป.รอ.1  
 และ ผอ.ทุกกลุ่ม/หน่วย 

 ผู้รับผิดชอบ 
   นายเรืองศิลป์  เห็มชัย 
  นางสาวนารี  โพธิรุด 
  น.ส.คณัฐชนน  จันทร์ฟ้าเลื่อม 
  นางอรวรรณ  หงส์พันธ์ 
  นางสาวอารยา  รุ่งโรจน์ 
  และทุกกลุ่มงาน  

O15 ข้อมูลเชิงสถิติ
การให้บริการ 
 

O  แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน  
O  สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือราย
ไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  
 

 ผู้กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
  รอง ผอ.สพป.รอ.1  
  และ ผอ.ทุกกลุ่ม/หน่วย 

  ผู้รับผิดชอบ 
    นายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ์ 
    นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ 
    นางพานทอง  ศรีวิจารย์       
  นางจิดาภา  จันทรางศุ 

    และทุกกลุ่มงาน 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 

การให้บริการ* 
O16 
 

รายงานผลการ
สำรวจความพึง
พอใจการ
ให้บริการ 

O  แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการของ
หน่วยงาน  
O  เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

ผู้กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
  นายปริญญา  นวลรักษา 
ผู้รับผิดชอบ 
  นางนันทพร  มูลภักดิ์ 
  นางวลัยพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ 
  นางอภันตรี  มงคลรัฐ 
  นายปิยะพัฒน์  ไทยสงคราม  
  นางสาวขวัญจิรา  ชุมพล   
  นายพิชิตศักดิ์  พิลาภ 

O17 E–Service 
 
 

O  แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรม
ภาครัฐ สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่
จําเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน  
O  สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น
ได้จาก เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
 

ผู้กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
  นายปริญญา  นวลรักษา  
  นายสุพจน์  บานไธสง 
ผู้รับผิดชอบ 
 นางสาวนิษชนก  อินอุ่นโชติ 

   นายปิยะพัฒน์  ไทยสงคราม 
  นายบุญลักษณ์  รักด่านกลาง 

 
หมายเหตุ: E–Service แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอํานาจหน้าที่ภารกิจของ

หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น 
Smart OBEC หมายถึง ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย 7 ระบบงานย่อย ได้แก่ 

     1) งานทะเบียนหนังสือราชการ 2) งานบันทึกเสนอสั่งการ 3) งานรับ - ส่งหนังสือราชการ 4) งาน
ไปรษณีย์ 
     5) งานจองยานพาหนะ 6) งานจองห้องประชุม 7) งานมาปฏิบัติราชการ 

My office หมายถึง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์การรับ
หนังสือการลงทะเบียนรับหนังสือจากภายนอก การนําส่งเอกสาร ระบบบันทึกข้อความ การออกเลขที่คําสั่ง ระบบ
บันทึกไปราชการ  ระบบหนังสือราชการภายใน การรับ – ส่งหนังสือเวียนภายใน และการใช้งาน ระบบวันลา 

AMSS++ (Area Management Support System) หมายถึง โปรแกรมสนับสนุนการบริหารจัดการของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สําหรับให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้สารสนเทศในการบริหารงานในเขตพ้ืนที่ 4 
ด้าน คือ ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านนโยบายและแผน ด้านงบประมาณ และด้านวิชาการหรือโปรแกรมอ่ืนที่มีการ
ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน มาประยุกต์ใช้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทํางานได้ทุกท่ี ทุก
เวลา 
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 3.1.3  ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนการใช้จา่ยงบประมาณประจำปี 
O18 
 

แผนการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ประจำป ี

O  แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 
ปีงบประมาณ  
O  มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณ ตาม
ประเภทรายการใช้จา่ย  
O  เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ผู้กำกับ ติดตามการดำเนนิงาน 
นางศิริวรรณ  พลเศษ 
นางเย็นใจ  อินทร์งาม 
ผู้รับผิดชอบ 
  นางสาวทพิญา  ศุภฤกษ ์
  นางนัฐชรียา  ผิวหอม 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 

แผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปี 

O19 
 

รายงานการ
กํากับติดตามการ
ใช้จ่าย
งบประมาณรอบ  
6 เดือน 

O  แสดงความกา้วหน้าในการดาํเนินงานตามแผนการใช้จา่ย 
งบประมาณประจําปีในข้อ o18  
O  มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  
O  สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส 
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน
แรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ผู้กำกับ ติดตามการดำเนนิงาน 
   นางศิริวรรณ  พลเศษ 
   นางเย็นใจ  อินทร์งาม 
ผู้รับผิดชอบ 
  นางสาวทพิญา  ศุภฤกษ ์

    นางสาวนารี  โพธิรุด 
  นางสาวสุรีรัตน์  เถาว์ทรัพย ์

O20 
 
 
 

รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ 
ประจำป ี

O  แสดงผลการดําเนนิงานตามแผนการใช้จา่ยงบประมาณ 
ประจําปี  
O  มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่าง
น้อยประกอบด้วย ผลการใช้จา่ยงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ  
O  เป็นรายงานผลของปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผู้กำกับ ติดตามการดำเนนิงาน 
 นายสุกิจ  กลางสุข 
 นางอัญชลี  ลี้รัตนศิริ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนารี  โพธริุด 

    นางวชัราภรณ์  อุ่นสมัย 
    นางสาวสุปราณี สาขี    

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด ุ
O21 
 

แผนการจัดซื้อจัด
จ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสด ุ
 

O  แสดงแผนการจัดซื้อจดัจ้างหรอืแผนการจัดหาพัสดุตามที่ 
หน่วยงาน จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จดัจ้าง
และการบริหาร พัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560  
O  เป็นข้อมูลการจัดซื้อจดัจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมาย
เหตุ : กรณีไมม่ีการจัดจ้างที่มีวงเงนิเกิน 5 แสนบาทหรือ การจดั
จ้างท่ีกฎหมายไมไ่ด้กําหนดให้ต้องเผยแพร่แผน การจดัซื้อจัดจ้าง 
ให้หน่วยงานอธบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว  

ผู้กำกับ ติดตามการดำเนนิงาน 
  นายสุกิจ  กลางสุข 
  นางอัญชลี  ลี้รัตนศิริ 
ผู้รับผิดชอบ 

    นางสาวนารี  โพธิรุด 
    นางวชัราภรณ์  อุ่นสมัย 
    นางสาวสุปราณี สาขี  
 

O22 ประกาศต่าง ๆ 
เก่ียวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสด ุ

O  แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนนิการตาม 
พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัดจา้ง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผล การ
จัดซื้อจัดจ้าง เปน็ต้น  
O  เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O23 
 

สรุปผลการ               
จัดซื้อจัดจ้าง                
หรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน 

O  แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (ตาม
รูปแบบ สขร.1)  
O  มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย 
ประกอบด้วยงานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคา
กลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับ การคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง  
O  จําแนกข้อมูลเป็นรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใด ให้
เผยแพรว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น  

กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
  นายสุกิจ  กลางสุข 
  นางอัญชลี  ลี้รัตนศิริ 
ผู้รับผิดชอบ 

    นางวัชราภรณ์  อุ่นสมัย 
    นางสาวสุปราณี สาขี  
 

O24 
 

รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหา
พัสดุประจำปี 
 

O  แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
O  มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย 
งบประมาณท่ีใช้ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ  
O  เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ผู้กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
    นายสุกิจ  กลางสุข 
  นางอัญชลี  ลี้รัตนศิริ 
ผู้รับผิดชอบ 

    นางวัชราภรณ์  อุ่นสมัย 
    นางสาวสุปราณี สาขี  

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O25 นโยบายการ

บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

O  เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปีงบประมาณพ.ศ. 
2565  
O  แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหาร
และ พัฒนาทรัพยากรที่กําหนดในนามของหน่วยงาน  
 

ผู้กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
นายสุกิจ  กลางสุข 
นายสุรชาติ แสนประดิษฐ์ 
นายดำริ จันทรวิภาค 
ผู้รับผิดชอบ 
นายสมศักดิ์  นันทะเสนา 
นางสาวสุภาพร  รดารงค์ 
นางสาวอารยา  รุ่งโรจน์ 

 

 

  3.1.4  ตัวชีว้ัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O26 
 
 
 
 
 
 

การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

O  แสดงการดําเนินการที่มีความสอดรับตาม
นโยบายหรือ แผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ในข้อ o25  
O  เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  
 

ผู้กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
  นายสุกิจ  กลางสุข 
  นายสุรชาติ แสนประดิษฐ์ 
  นายดำริ จันทรวิภาค 
ผู้รับผิดชอบ 
  นายสมศักดิ์  นันทะเสนา 
  นางสาวสุภาพร  รดารงค์ 
  นางเพ็ญศิริ  กล่อมจิตร 
  นางสาวอารยา  รุ่งโรจน์ 

  นางสาวเบญจวรรณ  อุตรมาตย์ 
นางสาวณัฐภาวรรณ  เอกวงษา 

O27 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

O  แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่ยัง ใช้บังคับในหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างน้อย 
ประกอบด้วย - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
- การพัฒนาบุคลากร  
- การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  
- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ 
หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ของ
องค์กรกลาง บริหารงานบุคคลหน่วยงาน
สามารถนําหลักเกณฑ์ดังกล่าว เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน  

ผู้กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
  นายสุกิจ  กลางสุข 
  นายสุรชาติ แสนประดิษฐ์ 
  นายดำริ จันทรวิภาค 
ผู้รับผิดชอบ 
  นายสมศักดิ์  นันทะเสนา 
  นางอาภรณ์  อนันตา 
  นางสาวอารยา  รุ่งโรจน์              
  นางสิรภัทร  สิทธานนท์ 
  นางสาวจิราภรณ์  จันทะชา 

O28 
 
 
 
 

รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจำปี 

O  แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  
O  มีข้อมูลรายละเอียดของการดําเนินการ อย่าง
น้อย ประกอบด้วย ผลการดําเนินการตาม
นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ผลการวิเคราะห์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
O  เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

ผู้กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
  นายสุกิจ  กลางสุข 
  นายสุรชาติ แสนประดิษฐ์ 
  นายดำริ จันทรวิภาค 
ผู้รับผิดชอบ 
  นายสมศักดิ์  นันทะเสนา 
  นางสาวอารยา  รุ่งโรจน์ 
  นางสาวศรุตา  คณะเสนา 
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3.1.5  ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
O29 
 

แนวปฏิบัติการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

O  แสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อ
เรื่องร้องเรียน ที่เก่ียวข้องกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน  
O  มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
อย่างน้อย ประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่
บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน 
รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธิการในการจัดการ 
ต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ และ
ระยะเวลา ดําเนินการ  

 ผู้กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
    นายสุกิจ  กลางสุข 
    นายสุรชาติ แสนประดิษฐ์ 
  นายไกรศักดิ์  ภูศรี 
 ผู้รับผิดชอบ 

   พันจา่ตรีพงษ์พนัธ์  พนัธ์หนองหว้า 
   นายกันตินันท์  ศรีประเสริฐ 
   นางสาวณริสา  โพธิ์หล้า 

O30 
 
 
 
 
 
 

ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

O  แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถแจ้ง
เร่ืองร้องเรียน เก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานผ่านทางช ่อง
ทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจาก
ชองทางการรร้องเรียนทั่วไปเพือ่เป็น การ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้
สอดคล้องกับ แนวปฏบิัติการจดัการเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ  
O  สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จาก เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  

ผู้กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
   นายสุกิจ  กลางสุข 
   นายสุรชาติ แสนประดิษฐ์ 
   นายไกรศักดิ์  ภูศรี 
ผู้รับผิดชอบ 

    นายกันตินันท์  ศรีประเสริฐ 
  นางสาวณริสา  โพธิ์หล้า 
  พันจา่ตรีพงษ์พนัธ์ พันธ์หนองหว้า 
  นางอาภรณ์  อนันตา 
  นางสาวนิษชนก  อินอุ่นโชติ
นางสาวเบญจวรรณ  อุตรมาตย์ 
   
   

O31 
 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบประจําปี 

O  แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ของเจ้าหนา้ที่ของหน่วยงาน  
O  มีข้อมูลความก้าวหน้าการจดัการเร่ือง
ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ อย่าง
น้อยประกอบด้วย จาํนวนเร่ืองร้องเรียน ทั้งหมด
จํานวนเร่ืองที่ดําเนินการแล้วเสร็จ และจํานวน
เร่ือง ที่อยู่ระหว่างดําเนินการ  
O  สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือ
รายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูล
ครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน แรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมายเหตุ : กรณีไม่มี
เร่ืองร้องเรียน ให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่อง ร้องเรียน 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
O32 ช่องทางการรับฟัง

ความคิดเห็น 
O  แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถแสดง
ความคิดเห็น ต่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์  
O  สามารถ เข้าถึงหรือ เชื่อมโยงไปยงัช่องทาง
ข้างต้น ได้ จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

ผู้กำกับ ติดตามการดำเนนิงาน 
 นายปริญญา  นวลรักษา 
 นายสพุจน์  บานไธสง 
 ผู้รับผิดชอบ 
  นางสาวนิษชนก  อินอุ่นโชติ  
  นายบุญลักษณ์  รักด่านกลาง  

O33 การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม 

O  แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การเปิดโอกาส ให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมใน
การดําเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน 
ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรว่มติดตาม
ประเมินผล เป็นตน้  
O  เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผู้กำกับ ติดตามการดำเนนิงาน 
  นายสุกิจ  กลางสุข 
  นายสุรชาติ  แสนประดิษฐ์ 

  ผู้รับผิดชอบ นายปราโมทย์  กบรัตน์ 
  นางวิมลรัตน์  ค้อชากุล 
  นางสาวสุปราณี  สาขี  
  นางสาวปิยะธิดา  ปริพฒุ 

    3.2  ประเด็นตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
            3.2.1  ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
O34 เจตจำนงสุจริต             

ของผู้บริหาร 
 

O  แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นวาจะ
ปฏิบัติหนา้ที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส และเปน็ไปตาม หลักธรรมาภิบาล 
(ดําเนินการโดยผูบ้ริหารสูงสุดคนปัจจบุันของ
หน่วยงาน)  
O  จัดทําอย่างน้อย 2 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ นโยบายไม่รบัของขวัญ (No 
Gift Policy)  
O  แสดงนโยบายวา่ผู้บริหาร เจา้หน้าที่และ
บุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No 
Gift Policy) (ดําเนนิการโดยผูบ้ริหารสูงสุดคน
ปัจจุบนัของหน่วยงาน )  
O  จัดกิจกรรมปลุกจิตสํานึกหรือสร้างวัฒนธรรม
องค์กร เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ การจัดทํา
โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ การสรา้งการรับรู้ผา่นสื่อ
อิเล็คทรอนิกส์เป็นต้น  
O  เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

 ผู้กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
    รอง ผอ.สพป.รอ.1 
    ผอ.กลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม 
ผู้รับผิดชอบ 

    นางยุภาพิน  ทึนหาร   
    นางสาวนิษชนก  อินอุ่นโชติ  
     นางวงค์เดือน  ชูมนต์  
     นางสาวขวัญจิรา  ชุมพล 
  นางสาวสุรีรัตน์  เถาว์ทรัพย ์
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
O35 การมีส่วนร่วมของ

ผู้บริหาร 
 

O  แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง
ถึงการมีส่วนร่วม ของผู้บริหารสูงสุดคน
ปัจจุบัน  
O  เป็นการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้
เห็นถึงการ ให้ความสําคัญกับการปรับปรุง 
พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน ด้านคุณธรรม
และความโปร่งใส  
O  เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

   ผู้กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
    รอง ผอ.สพป.รอ.1 
    ผอ.กลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม 
ผู้รับผิดชอบ 
 นายเทิดศักดิ์  โพธิสาขา 
 นางยุภาพิน  ทึนหาร   

  นางสาวคณัฐชนน  จันทร์ฟ้าเลื่อม 
  นางสาวนิษชนก  อินอุ่นโชติ     

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการปอ้งกนัการทจุริต 

O36 การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต 
ประจำปี 
 

O  แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการ
ดําเนินงานหรือ การปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  
O  มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน 
เช่น เหตุการณ์ ความเสี่ยง และระดับของ
ความเสี่ยง มาตรการและ การดําเนินการใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น  
O  เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  

ผู้กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
   นายสุกิจ  กลางสุข 
   นางเย็นใจ  อินทร์งาม 
   นายสุรชาติ แสนประดิษฐ์ 
   นางอัญชลี ลี้รัตนศิริ 
   นายไกรศักดิ์  ภูศรี 
ผู้รับผิดชอบ 
  นายรณชัย ศรีสุธัญญาวงศ์        
  นายสมศักดิ ์ นันทะเสนา 
  นายเรืองศิลป์  เห็มชัย 
  นางธัญญาพร  เกียวรัตน์ 
  นางอภันตรี  มงคลรัฐ 
  นางนัฐชรียา  ผิวหอม 
  นายกันตินันท์  ศรีประเสริฐ 
  พันจา่ตรีพงษ์พนัธ์ พันธ์หนองหว้า 
  นางลำดวน  พิมพ์วิชัย 
  นางไพจิตร  นิลผาย  
 
 
 

O37 
 

การดำเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต 
 

O  แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง
ถึงการจัดการ ความเสี่ยง ในกรณีที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติ มิชอบ หรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน
ตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  
O  เป็นกิจกรรมหรือการดําเนินการที่
สอดคล้องกับมาตรการ หรือการดําเนินการ
เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36  
O  เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
O38 
 
 
 
 
 

การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

O  แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรม ที่แสดง
ถึงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมใน
การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสํานึกท่ี
ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา
อย่างชัดเจน ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม  
O  เป็นการดําเนินการที่หน่วยงานเป็น
ผู้ดําเนินการเอง 
O  เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
 

ผู้กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
  นางศิริวรรณ  พลเศษ 
  นางสาวพิสมัย  นันทเสนา 
ผู้รับผิดชอบ 
  นายเทิดศักดิ์  โพธิสาขา  
  นางสาวอรจิต  อุดมฤทธิ์ 
  นางสาวสัมพันธ์   เอกรักษา 
  นายปราโมทย์  กบรัตน์ 
  นางอรวรรณ  หงส์พันธ์ 
  นางนนัทพร  มลูภกัดิ ์
  นางจิดาภา  จันทรางศุ 
  นางสุภาพ  ข้องชัยภูมิ 
  นางสุภาวดี  คำสวาสดิ์   

แผนป้องกันการทุจริต 
O39 
 

แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตประจำปี 
 

O  แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ป้องกันการทุจริต หรือ การพัฒนาด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  
O  มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อย
ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
และช่วงเวลาดําเนินการ  
O  เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้
ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ผู้กำกับ ติดตามการดำเนนิงาน 
  รอง ผอ.สพป.รอ.ทุกคน 
  ผอ.กลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม 
ผู้รับผิดชอบ 
  นางยุภาพิน  ทึนหาร 
  นางมณี  ผ่านจังหาร  
  นายกฤษดา  มหาราช 
  นางวิมลรัตน์  ค้อชากุล 
  นางสาวนิษชนก  อินอุ่นโชติ   

O40 
 

รายงานการกํากับ
ติดตามการดําเนินการ
ป้องกันการทุจริต 
ประจําปีรอบ 6 เดือน 

O  แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต ตามข้อ 39  
O  มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่าง
น้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการ
ดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมและ 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ  
O  สามารถจัดทําข้อมูลเป็นรายเดือนหรือราย
ไตรมาส หรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูล
ครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 ผู้กำกับ ติดตามการดำเนินงาน 
    รอง ผอ.สพป.รอ.ทุกคน 
    ผอ.กลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม 
 ผู้รับผิดชอบ 
  นางนัฐชรียา  ผิวหอม 

    นางยุภาพิน  ทึนหาร       
  นายกันตินันท์  ศรีประเสริฐ 
  นางสาวณริสา  โพธิ์หล้า 

    พันจ่าตรีพงษ์พันธ์  พันธ์หนองหว้า 
   นางสาวทิพญา  ศุภฤกษ์ 
   และบุคลากรทุกคน 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
แผนป้องกันการทุจริต 
O41 
 

รายงานผลการ
ดําเนินการป้องกัน 
การทุจริตประจําปี 

O  แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน การทุจริต  
O  มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ 
อย่างน้อย ประกอบด้วย ผลการดําเนินการ
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
O  เป็นการรายงานผลการดําเนินการป้องกัน
การทุจริต ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ผู้กำกับ ติดตามการดำเนนิงาน 
    รอง ผอ.สพป.รอ.ทุกคน 
    ผอ.กลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม 
 ผู้รับผิดชอบ 

   นางยุภาพิน  ทึนหาร       
 นายกันตินันท์  ศรีประเสริฐ
นางสาวคณัฐชนน  จันทร์ฟ้าเลื่อม 

    พันจ่าตรีพงษ์พันธ์  พันธ์หนองหว้า 
   นางสาวทิพญา  ศุภฤกษ์ 
   นางสาวนิษชนก  อินอุ่นโชติ 

 

            3.2.2  ตัวชีว้ัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
O42 
 

มาตรการ
ส่งเสริม
คุณธรรม 
และความ
โปร่งใสภายใน 
หน่วยงาน 

O  แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
O  มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์อย่างน้อย
ประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดแข็งท่ี
จะต้องการแก้ไข โดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้นที่มีความ สอดคล้องกับผลการประเมิน ฯ  
O  มีการกําหนดแนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัติ หรือมาตรการ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องตามผลการ วิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมี
รายละเอียดต่างๆ อย่างน้อย ประกอบด้วย การกําหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง การกําหนดขั้นตอนหรือ       
วิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทาง การกํากับติดตามให้
นําไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล  
 

ผู้กำกับ ติดตามการดำเนนิงาน 
   รอง ผอ.สพป.รอ.ทุกคน 
    ผอ.กลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม 
ผู้รับผิดชอบ 
  นายเทิดศักดิ์  โพธิสาขา 
  นายเรืองศิลป์  เห็มชัย 
  นายประสบชัย  ทินบุตร 
  นางดวงใจ  สังฆะวัน 
  นางยุภาพิน  ทึนหาร 
  นางสาวทิพญา ศุภฤกษ์ 
  นางนันทพร  มูลภักดิ์ 
  นางสาวนิษชนก  อินอุ่นโชติ 
  นางสาวสุปราณี  สาขี 
  นายกันตินันท์  ศรีประเสริฐ 
  นางสาวณริสา  โพธิ์หล้า 

    พันจ่าตรีพงษ์พันธ์  พันธ์หนองหว้า 
   และทุกกลุ่มงาน 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
O43 การดําเนินการ

ตามมาตรการ
ส่งเสริม
คุณธรรม 
และความ
โปร่งใสภายใน 
หน่วยงาน 

O  แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดําเนินการตาม
มาตรการ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน  
O  มีข้อมูลรายละเอียดการนํามาตรการ เพ่ือส่งเสริม
คุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 
ไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม  
O  เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ผู้กำกับ ติดตามการดำเนนิงาน 
   รอง ผอ.สพป.รอ.ทุกคน 
    ผอ.กลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม 
ผู้รับผิดชอบ 
  นายเทิดศักดิ์  โพธิสาขา 
  นายเรืองศิลป์  เห็มชัย 
  นายประสบชัย  ทินบุตร 
  นางดวงใจ  สังฆะวัน 
  นางยุภาพิน  ทึนหาร 
  นางสาวทิพญา ศุภฤกษ์ 
  นางนันทพร  มูลภักดิ์ 
  นางสาวนิษชนก  อินอุ่นโชติ 
  นายปิยะพัฒน์  ไทยสงคราม 
  นางสาวสุปราณี  สาขี 
  นายกันตินันท์  ศรีประเสริฐ 
  นายปราโมทย์  กบรัตน์ 

    พันจ่าตรีพงษ์พันธ์  พันธ์หนองหว้า 
   และทุกกลุ่มงาน 

 

มีหน้าที่  กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ และส่งข้อมูลแก่คณะกรรมการฝ่ายจัดเก็บข้อมูล 
ปรับปรุงฐานข้อมูล พัฒนาเว็ปไซต์ และเผยแพร่ข้อมูล ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ให้ทันต่อเวลาการประเมิน 

4. คณะกรรมการจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงฐานข้อมูล พัฒนาเว็ปไซต์ และเผยแพร่ข้อมูล 
4.1  นายปริญญา  นวลรักษา   รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  ประธาน
การมการ 
4.2  นายสุกิจ  กลางสุข  รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  รองประธานกรรมการ 
4.3  นางศิริวรรณ  พลเศษ               รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  กรรมการ 

 4.4  นางอรวรรณ  หงส์พันธ์  รักษาการ ผอ.กลุ่มอำนวยการ  กรรมการ 
 4.5 นายสุพจน์  บานไธสง  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

4.6  นายเทิดศักดิ์  โพธิสาขา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
4.7 นางดวงใจ  สังฆะวัน  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
4.8  นางสาวสุปราณี  สาขี   เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  กรรมการ 

4.9  นางสาวทิพญา/...   

4.9  นางสาวทิพญา  ศุภฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
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4.10  นางสาวคณัฐชนน  จนัทร์ฟ้าเลื่อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
4.11 นางสาวอารยา รุ่งโรจน์              นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   กรรมการ 
4.12 นายกันตินันท์  ศรีประเสริฐ นักวิชาตรวจสอบภายในชำนาญการ กรรมการ 
4.13 นายณัฐวุฒิ  เรืองนาม   ICT Talent โรงเรียนบ้านค้อ                  กรรมการ 
4.14 นางสาวจิราภรณ์  จันทะชา พนักงานราชการ (นักทรัพยากรบุคคล) กรรมการ 
4.15  นายปิยะพัฒน์  ไทยสงคราม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กรรมการ 
4.16  นายบุญลักษณ์  รักด่านกลาง ลูกจ้างชั่วคราว    กรรมการ  
4.17  นายสมัย  สลักศิลป์               ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ            กรรมการ/เลขานุการ 
4.18  นางยุภาพิน  ทึนหาร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ           กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
4.19  นางสาวนิษชนก  อินอุ่นโชติ   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ      กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
4.20  นายปราโมทย์  กบรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ      กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 มีหน้าที ่ จัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงฐานข้อมูล พัฒนาเว็ปไซต์ และเผยแพร่ข้อมูลออนไลน์ ให้เป็นไปอย่าง 

เรียบร้อย และถูกต้อง 

5. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
 5.1  นายปริญญา  นวลรักษา           รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  ประธานกรรมการ 
5.2  นางอรวรรณ  หงส์พันธ์   ผอ.กลุ่มอำนวยการ   รองประธานกรรมการ 
5.3 นางสาวนิษชนก  อินอุ่นโชติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  กรรมการ 
5.4  นางไพจิตร  นิลผาย  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  กรรมการ 
 5.5 นายวัฒนา  ศรีโซ้ง  ช่างปูน ช 4    กรรมการ 
5.6 นายวัฒนกร  ไกรยศรี  ช่างปูน ช 4    กรรมการ 
5.7 นายมนัส  อาวรณ์  ช่างปูน ช 4    กรรมการ 
5.9 นายสามารถ  โพธิ์อำพล  พนักงานธุรการ ส 4   กรรมการ 

  5.10 นายพรชัย  ตรีพงษ์  พนักงานธุรการ ส 4   กรรมการ 
5.11  นายชัยยงค์  อาษาธง  ช่างปูน ช 4    กรรมการ 
5.12  นายสมชาย  วินทะไชย พนักงานรักษาความปลอดภัย  กรรมการ 
5.13  นายวราวุฒิ  มีบุญ  พนักงานรักษาความปลอดภัย  กรรมการ 
5.14  นางปราณิสา  อุ่นทะยา  พนักงานทำความสะอาด   กรรมการ 
5.15  นายบุญลักษณ์  รักด่านกลาง ลูกจ้างชั่วคราว    กรรมการ 
5.16  นางธัญญาภักดิ์  มูลมาก ลูกจ้างชั่วคราว    กรรมการ 
5.17  นายวีระพงษ์  เสาราช  ลูกจ้างชั่วคราว    กรรมการ  
5.18  นางนันทพร  มูลภักดิ์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ      กรรมการ/เลขานุการ 
5.19  นายปิยะพัฒน์  ไทยสงคราม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
5.20  นางสาวจุฑารัตน์  อนันตา ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

          มีหน้าที ่ ปรับปรุงสถานที่ เตรียมสถานที่ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 

6. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/... 
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 6. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
    6.1 นายสุกิจ  กลางสุข  รอง ผอ. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  ประธานกรรมการ 
    6.2 นางอัญชลี  ลี้รัตนศิริ           รักษาการ ผอ.กลุ่มงานการเงินและ                                                        

                                              สินทรัพย์          รองประธานกรรมการ 
    6.3 นางสาวนารี  โพธิรุด  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 

6.4 นางอภันตรี  มงคลรัฐ  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 
    6.5 นางจีราภรณ์  สาสีเสาร์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการ 
    6.6 นางวัชราภรณ์  อุ่นสมัย  นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
    6.7 นางสาวสุปราณี  สาขี  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  กรรมการ 

6.8 นางยุภาพิน ทึนหาร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ       กรรมการ/เลขานุการ 
6.9  นางสาวนิษชนก  อินอุ่นโชติ     นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

     มีหน้าที ่ ศึกษาระเบียบ เบิกจ่ายงบประมาณ จัดทำรายละเอียด การใช้งบประมาณให้ถูกต้องเรียบร้อย 

      7. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  สรุปและรายงานผล 
 7.1 นายปริญญา  นวลรักษา  รอง ผอ. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  ประธานกรรมการ 

7.2 นายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ        รองประธานกรรมการ 
 7.3 นายเทิดศักดิ์  โพธิสาขา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ             กรรมการ 
 7.4  นายเรืองศิลป์  เห็มชัย  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ             กรรมการ 

7.5  นางดวงใจ  สังฆะวัน  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ             กรรมการ 
7.6  นางสาวอารยา รุ่งโรจน์             นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ    กรรมการ 
7.7  นายกันตินันท์  ศรีประเสริฐ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กรรมการ 
7.8  นางสาวจิราภรณ์  จันทะชา พนักงานราชการ (นักทรัพยากรบุคคล)  กรรมการ 
7.9 นายสมัย  สลักศิลป์  ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามฯ        กรรมการ/เลขานุการ 

      7.10  นางยุภาพิน ทึนหาร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
7.11  นางสาวนิษชนก  อินอุ่นโชติ  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
7.12 นายปราโมทย์  กบรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ                               

      มีหน้าที่  รวบรวมผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ สรุปและรายงานผลการการดำเนินงาน  จัดทำเป็น 
ข้อมูลสารสนเทศและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป 
   
  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ  
และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ทราบ
ต่อไป 
 สั่ง ณ วันที่   5  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 

 

 

 

   


