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ค ำน ำ 
 

       เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ 
ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจ าเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การป้องกันการทุจริต คือ การแก้ไข
ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการและเป็นเจตจ านงของทุกองค์กร  
ที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล 

       การน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับ
หนึ่งได้ว่าการด าเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะ
ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่า องค์กรที่
ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า ซึ่งไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่อย่างใด 

       ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้ด าเนินการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในส านักงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้จัดท าการ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต โดยคัดเลือก  1  กระบวนงาน ตามขอบเขตการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต 
ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
รวมถึงการก าหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในการด าเนินงาน ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคาม และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. วัตถุประสงค์กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

มาตรการป้องกันการทุจริต สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ ดังนั้น
การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การออกแบบและการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมภายใน ที่
เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้าน การทุจริต
ให้แก่บุคลากรขององค์กรถือเป็นการป้องกันการเกิดการทุจริตในองค์กร ทั้งนี้การน า เครื่องมือ ประเมินความ
เสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่า การดาเนินการขององค์กร จะไม่มีการทุจริตหรือ
ในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กร อ่ืนหรือหากเกิดความ
เสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการน าเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้เพราะได้มี
การเตรียมการป้องกันล่วงหน้า โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า จึงไม่ใช่การเพ่ิมภาระงานแต่
อย่างใด 
 วัตถุประสงค์หลักของการประเมินความเสี่ยงการทุจริต :เพ่ือให้องค์กรมีมาตรการ ระบบ หรือ
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตซึ่งเป็น มาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. ควำมหมำย 
 “ความเสี่ยงการทุจริต” หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงในการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตใน
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ควำมโปร่งใสของการใช้อ านาจในต าแหน่งและหน้าที่ รวมทั้งการใช้จ่าย
งบประมาณและการบริหารทรัพยากรภาครัฐ 
 
3. ขอบเขตประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 (1) ด้านความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงาน ที่มี
ภารกิจให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต  ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) 
 (2) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 
 (3) ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรภาครัฐ 
4. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
 การด าเนินการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ไดท้ าการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการ 
ทุจริตเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานต่างๆ  ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
เหตุการณ์ความเสี่ยงต่อการทุจริต วิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ วิเคราะห์ความจ าเป็นของการ
เฝ้าระวัง และน ามาก าหนดมาตรการ กิจกรรมและแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 กำรระบุควำมเสี่ยง 
ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ด้าน 

  ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 

  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าที่ 

  ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 
                 ทรัพยากรภาครัฐ 



ชื่อกระบวนงาน/  งานการใช้รถราชการ 
ชื่อหน่วยงาน     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
ผู้รับผิดชอบ      กลุ่มอ านวยการ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
 
Know Factor ความเสี่ยง ทั้งปัญหา/พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ว่า มี

โอกาสสูงที่จะเกิดซ้ า หรือมีประวัติ มีต านานอยู่แล้ว 
  Unknown Factor     ปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต ปัญหา/  
                              พฤติกรรม ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (คิดล่วงหน้า ตีตนไปก่อนไข้เสมอ) 
 
 
ตำรำงท่ี 1 ตำรำงระบุควำมเสี่ยง (Know Factor และ Unknown Factor) 

 
ที ่

  
โอกาส/ความเสี่ยงต่อการทุจริต 

  ประเภทความเสี่ยงต่อการทุจริต  
     

Know Factor 
  

Unknown Factor 
 

          
1   การน ารถราชการไปใช้ส่วนตัว    

 
4.2 กำรวิเครำะห์สถำนะควำมเสี่ยง ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจรมี
รายละเอียดดังนี้ 

 สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า 

 สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ใน
ระหว่างปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้ 
 สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน 
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
 สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่
รู้จัก ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ 

 
ตำรำงท่ี 2 ตำรำงแสดงสถำนะควำมเสี่ยง (แยกตำมรำยสีไฟจรำจร) 
 
 

โอกำส/ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 
  

เขียว 
  

เหลือง 
  

ส้ม 
  

แดง 
 

          
              
การน ารถราชการไปใช้ส่วนตัว            
            

 
4.3 เมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง 
ระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง 

ระดับ 3 หมายถึง เป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจริตสูง 
 ระดับ 2 หมายถึง เป็นข้ันตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงในการทุจรติที่ไมสู่งมาก  
 ระดับ 1 หมายถึง เป็นขั้นตอนรองของกระบวนการ 



ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ 
ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/ 
                     พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับที่รุนแรง 
ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย/หน่วยงานก ากับดูแล/ 
                     พันธมิตร/เครือข่าย/ทางการเงิน ในระดับไม่รุนแรง 
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบต่อกระบวนการภายใน/การเรียนรู้/องค์ความรู้ 

 

หลักเกณฑ์ในกำรจัดระดับคะแนนควำมเสี่ยงกำรทุจริตของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 
 

  (1x3)   (1x3)  (3x3)  
  3   6  9  
         
  (1x3)   (1x3)  (3x3)  
  2   4  6  
         
  (1x3)   (1x3)  (1x3)  
  3   2  3  
         

คะแนนความเสี่ยง 1 – 2  ระดับความเสี่ยงต่ า 
คะแนนความเสี่ยง 3 – 4  ระดับความเสี่ยงปานกลาง 
คะแนนความเสี่ยง 6 – 9  ระดับความเสี่ยงสูง 

 
ตำรำงที่ SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้ำระวัง 2 มิติ  

     

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ระดับความจำเป็น ระดับความรุนแรง ค่าความเสี่ยงรวม 
ของการเฝ้าระวัง ของผลกระทบ จำเป็น X รุนแรง 

การนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว 3 2 6 
     
 

ตำรำงท่ี 3.1 ระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง 
 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอน กิจกรรมหรือขั้นตอน 

MUST SHOULD  
กำรน ำรถรำชกำรไปใช้ส่วนตัว 3 - 

หมำยเหตุ  ระดับความจ าเป็นของการเฝ้าระวัง มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 
       - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนหลักท่ีส าคัญของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่ากิจกรรมหรือขั้นตอน เป็น 
MUST หมายถึง มีความจ าเป็นสูงของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องท าการป้องกัน ไม่ด าเนินการไม่ได้ 
ค่าของ MUST คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 3 หรือ 2 



 - ถ้าเป็นกิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็นกิจกรรม หรือขั้นตอนรองของกระบวนงานนั้น ๆ แสดงว่า 
กิจกรรมหรือขั้นตอนนั้นเป็น SHOULD หมายถึง มีความจ าเป็นต่ าในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต ค่าของ 
SHOULD คือ ค่าที่อยู่ในระดับ 1 เท่านั้น 
 
ตำรำงท่ี 3.2 ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบตำม Balanced Scorecard 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 
ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคี
เครอืข่าย                                          

  X 

ผลกระทบทางการเงินรายได้ลดลง รายจ่ายเพิ่ม Financial   X 
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย Customer/User   X 
ผลกระทบต่อกระบวนการภายใน Internal Process   X 
กระทบด้านการเรียนรู้องค์ความรู้Learning & Growth X   

 
หมำยเหตุ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้ 

    - กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึง 
หน่วยงานก ากับดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่าย
เพ่ิม Financial ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
Customer/User ค่าอยู่ที่ 2 หรือ 3 

- กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process 
หรือกระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth ค่าอยู่ที่ 1 หรือ 2 
4.4 กำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง  

 ระดับการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร ไม่มี 

ผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม 
 พอใช้ :จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน 
องค์กร แต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ 
 อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพ่ิมเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริการ/ 
ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ 
ตำรำงท่ี 4 ตำรำงแสดงกำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

 

  ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต คุณภาพการจัดการ ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง ค่าความเสี่ยง 

  ระดับต่ า ระดับปานกลาง ระดับสูง 

การน ารถราชการไปใช้ส่วนตัว อ่อน   × 
     

 
 



4.5 แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้น ากิจกรรมที่มีความเสี่ยงจากการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยงในตารางที่ 4   ที่มีค่าประเมินการความคุมความเสี่ยงการทุจริตสูงมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
การทุจริต 
 

ตารางท่ี ๕ ตารางแผนบริหารความเสี่ยง 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง  การใช้รถราชการ 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
โอกาส/ความเสี่ยง รูปแบบพฤติการณ ์

ความเสี่ยงการทุจริต 

 
มาตรการป้องกันการทุจริต 

1 การน ารถราชการไปใช้ส่วนตัว 
โดยการน ารถราชการออกนอก
เส้นทางท่ีขออนุมัติ 

 

1. แจ้งก าชับผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
แนวทาง วิธีปฏิบัติในการใช้รถราชการ และการลงโทษ 
2. ให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการใช้รถราชการ 
3. กลุ่มอ านวยการ ต้องควบคุมการใช้รถราชการ โดยพนักงานขับ
รถต้องบันทึกรายการใช้รถในสมุดบันทึกการใช้รถราชการประจ า
รถแต่ละคันตามความเป็นจริง ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดวัน 
เวลา สถานที่ ระยะทาง และเลขไมล์รถยนต์ 
4.ต้องมีหนังสือการอนุญาตน ารถราชการไปใช้จากผู้มีอ านาจ 
พร้อมแนบหลักฐานการไปติดต่อราชการหรือการขออนุญาตผ่าน
ระบบการจองรถราชการของหน่วยงาน 
5.ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม
อ านวยการ/เจ้าหน้าที่ ก ากับ ติดตามดูแลการใช้รถราชการให้
เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.
2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5.กลุ่มอ านวยการ รายงานผลการด าเนินงานสรุปผลการใช้รถ
ราชการรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ดังนี้ 
    - รอบ 6 เดือน  (ภายในวนัที่ 30 เมษายน ) 
   - รอบ 12 เดือน (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม) 
 
 

2 ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ตนเองน ารถ
ราชการไปใช้ส่วนตัว 
 
 
 

 



แผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ควำมเสี่ยงด้ำน กระบวนงำน รูปแบบพฤติกำรณ์ควำม
เสี่ยงกำรทุจริต 

มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

ความเสี่ยงการทุจริต
ในความโปร่งใสของ
การใช้จ่าย
งบประมาณ และ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ 

การใช้รถ
ราชการ 

1. การน ารถราชการ
ไปใช้ส่วนตัว 
โดยการน ารถราชการ
ออกนอกเส้นทางที่ขอ
อนุมัติ 
2. ผู้มีอ านาจอนุญาต
ให้ตนเองน ารถ
ราชการไปใช้ส่วนตัว 

 

1. แจ้งก าชับผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
แนวทาง วิธีปฏิบัติในการใช้รถราชการ และการลงโทษ 
2. ให้ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการใช้รถราชการ 
3. กลุ่มอ านวยการ ต้องควบคุมการใช้รถราชการ โดยพนักงานขับ
รถต้องบันทึกรายการใช้รถในสมุดบันทึกการใช้รถราชการประจ า
รถแต่ละคันตามความเป็นจริง ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดวัน 
เวลา สถานที่ ระยะทาง และเลขไมล์รถยนต์ 
4.ต้องมีหนังสือการอนุญาตน ารถราชการไปใช้จากผู้มีอ านาจ 
พร้อมแนบหลักฐานการไปติดต่อราชการหรือการขออนุญาตผ่าน
ระบบการจองรถราชการของหน่วยงาน 
5.ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ผอ.กลุ่ม
อ านวยการ/เจ้าหน้าที่ ก ากับ ติดตามดูแลการใช้รถราชการให้
เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.
2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5.กลุ่มอ านวยการ รายงานผลการด าเนินงานสรุปผลการใช้รถ
ราชการรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ดังนี้ 
    - รอบ 6 เดือน  (ภายในวนัที่ 30 เมษายน ) 
    - รอบ 12 เดือน (ภายในวันที่ 31 ตุลาคม) 

ต.ค. 2563- 
ก.ย.2564 

- กลุ่มอ ำนวยกำร 
1.นางสาววิไลพร 
ขันตี 
2.นายชาตรี โพธิช์าร ี
3.นายกิตติ อุดมชัย 
 
 
ผู้ก ำกับตดิตำม 
- นางสาวพชัลี เชาว์
พลกรัง 
- นางสาวสุมาลี มุระดา 
 
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคาม 
 

                                                                                                                                                                                  (ลงชื่อ)           หัวหน้ำหน่วยงำน 

นายกฤต สุวรรณพรหม 
ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 


