
 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 
ที่ 149/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) : ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

...…...…………………….............. 

  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2559 เห็นชอบยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่ งก ำหนดวิสัยทัศน์  ประเทศไทย ใสสะอำด  
ไทยทั้งชำติ ต้ำนทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ซึ่งก ำหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้ำงวัฒนธรรม 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วนและปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบให้มีมำตรฐำนเท่ำสำกล ผ่ำนยุทธศำสตร์ 6 ด้ำน ได้แก่ สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อ 
กำรทุจริต ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย พัฒนำระบบ
ป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต และยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต
ประเทไทย และศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ระยะที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 เพ่ือเป็นกรอบ
ทิศทำงในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยส ำคัญ อันจะส่งผลให้
กำรทุจริตในกำรปฏิบัติรำชกำรของทุกส่วนรำชกำรสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรลดน้อยลง ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำน  
กำรทุจริตกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ก ำหนดกำรประเมินเชิงบวก เพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและเป็นกลไกใน
กำรสร้ำงควำมตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐ มีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโป ร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ  
“กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)” โดยเน้นกำรมีส่วนท ำให้หน่วยงำนภำครัฐหันมำให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำน
ให้มีคุณธรรม ทั้งกำรบริหำรงำนภำยในหน่วยงำนและกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้มำรับบริกำร ประชำชน และสังคม รวมไปถึงกระตุ้นให้หน่วยงำนภำครัฐให้ควำมส ำคัญต่อข้อมูลต่ำง ๆ  
ที่จะต้องมีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชน 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยเกิดประสิทธิภำพสูงสุด ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
เตรียมควำมพร้อม กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปี
งบประมำณ พ. ศ. 2564 ดังนี้ 

 

/1. คณะกรรมกำร... 
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1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 1. นำยกฤต สุวรรณพรหม ศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม      ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวรัติพร ภำธรธุวำนนท์    ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ       กรรมกำร 
 3. นำงอุไรรัตน์ โสภำ      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   กรรมกำร  
 4. นำยอภิชำติ บุตรศรี     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน  กรรมกำร    
 5. นำงวรทิพ จันทรำ        ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด   กรรมกำร 
     และกิจกำรนักเรียน       
 6. นำงอรุณรัตน์ รัตนมนตรี   รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม  กรรมกำร 
     และประเมินผล   
 7. นำงอรดี วรรณค ำ      รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ  กรรมกำร   
 8. นำงสำวพัชรินทร์ ทับทิมไสย์  รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรรมกำร     
 9. นำงสำวพัชลี เชำว์พลกรัง รองศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 10. นำงสำวสุมำลี มุระดำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 11. นำงสำวไอยรำ สังฆะ    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

มีหน้าที่ อ ำนวยกำร ควบคุม ดูแล ก ำกับ ให้ค ำแนะน ำปรึกษำ แก้ไขปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
 ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

 
2. คณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) : 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงสร้ำง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วน

รำชกำรของหน่วยงำน 
o ประกอบด้วยต ำแหน่งที่ส ำคัญ และกำรแบ่ง
ส่วนงำนภำยใน เช่น ส ำนัก กอง ศูนย์ ฝ่ำย ส่วน 
กลุ่ม เป็นต้น 

นำงสำวสุมำลี มุระดำ 
นำยณัฏฐพงษ์ วงเวียน  

2 ข้อมูลผู้บริหำร o แสดงรำยนำมของผู้บริหำรของหน่วยงำน (คน
ปัจจุบัน) 
o ประกอบด้วยชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง รูปถ่ำย 
ช่องทำงกำรติดต่อ ผู้บริหำรสงูสุดหรือหัวหน้ำ
หน่วยงำน และผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรบริหำร 
ของหน่วยงำน 

นำงสำวสุมำลี มุระดำ 
นำยณัฏฐพงษ์ วงเวียน 
  

/3 อ ำนำจหน้ำที่... 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
3 อ ำนำจหน้ำที่ o แสดงข้อมูลหน้ำที่และอ ำนำจของหน่วยงำน

ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
นำงสำวสุมำลี มุระดำ 
นำงภัทรภร  ศรีวริสำร  

4 แผนยุทธศำสตร์ 
หรือ 
แผนพัฒนำ 
หน่วยงำน 

o แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนที่มี
ระยะมำกกว่ำ 1 ปี 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่ำงเช่น 
ยุทธศำสตร์หรือ แนวทำง เป้ำหมำย ตัวชี้วัด  
เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ครอบคลุม
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

นำงสำวพัชรินทร์ ทับทิมไสย์ 
นำงวรรณกุล ลอยคลัง 

5 ข้อมูลกำรติดต่อ แสดงข้อมูลกำรติดต่อ อย่ำงน้อยประกอบด้วย 
o ที่อยู่หน่วยงำน 
o หมำยเลขโทรศัพท์ 
o หมำยเลขโทรสำร 
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
o แผนที่ตั้งหน่วยงำน 

นำงสำวจำริณี  สุวรรณ 
นำงสำวไอยรำ สังฆะ 

6 กฎหมำย 
ที่เก่ียวข้อง 

o แสดงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน
หรือกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 

นำงสำวจำริณี  สุวรรณ 
นำงสำวไอยรำ สังฆะ 

  

การประชาสัมพันธ์ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
7 ข่ำวประชำสัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำร

ด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจของ
หน่วยงำน 
o เป็นข้อมูลข่ำวสำรที่เกิดขึ้นในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 
 

นำงสำวจำริณี  สุวรรณ 
นำงสำวไอยรำ สังฆะ 
นำงสำวนิตยำ ฮะยงยุทธ 

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
8 ช่องทำงกำร

สอบถำม  
(Q&A) 

o แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลต่ำง ๆ ได้ และหน่วยงำนสำมำรถ
สื่อสำรให้ค ำตอบกับผู้สอบถำมได้ โดยมีลักษณะ
เป็นกำรสื่อสำรได้สองทำง เช่น Web board, 
กล่องข้อควำมถำม-ตอบ เป็นต้น 
o สำมำรถเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 

นำงสำวนิตยำ ฮะยงยุทธ 
นำงสำวจำริณี  สุวรรณ 
นำงสำวไอยรำ สังฆะ 
 

/9 กำรใช้สื่อ... 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
9 กำรใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ 
(Social 
Network) 

o แสดงเครือข่ำยสังคมออนไลน์ของหน่วยงำนที่
เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น 
o สำมำรถเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 

นำงสำวนิตยำ ฮะยงยุทธ 
นำงสำวจำริณี  สุวรรณ 
นำงสำวไอยรำ สังฆะ 
 

 

ตัวช้ีวัดย่อย 9.2 การบริหารงาน 

การด าเนินงาน 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
10 แผนด ำเนินงำน

ประจ ำปี 
o แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนที่มี
ระยะ 1 ปี (แผนกำรด ำเนินภำรกิจ หมำยถึง
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564) 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ เช่น โครงกำร
หรือกิจกรรม งบประมำณที่ใช้ ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินกำร เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

นำงสำวพัชรินทร์ ทับทิมไสย์ 
นำงวรรณกุล ลอยคลัง 

11 รำยงำนกำรก ำกับ 
ติดตำม 
กำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปี 
รอบ 6 เดือน 

o แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
(ตำมแบบ สงป.301, แบบ สงป.302 และแบบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของ 
สป.ศธ.) 
o มีเนื้อหำหรือรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ  
เช่น ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรแต่ละ
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดงบประมำณท่ีใช้
ด ำเนินงำน เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

นำงสำวพัชรินทร์ ทับทิมไสย์ 
นำงสำววัลลิยำ  พันคะชะ 

12 รำยงำนผลกำร 
ด ำเนินงำนประจ ำปี 

o แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
o มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
ยกตัวอย่ำงเช่น ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรหรือ
กิจกรรม ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปัญหำ 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
เป็นต้น 

นำงสำวพัชรินทร์ ทับทิมไสย์ 
นำงวรรณกุล ลอยคลัง 
นำงสำววัลลิยำ  พันคะชะ 

/เป็นรำยงำน... 



5 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
o เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2563 

 
 

การปฏิบัติงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
13 คู่มือหรือมำตรฐำน

กำรปฏิบัติงำน 
o แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็น
มำตรฐำนเดียวกัน 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน เช่น 
เป็นคู่มือปฏิบัติภำรกิจใดส ำหรับเจ้ำหน้ำที่หรือ
พนักงำนต ำแหน่งใด ก ำหนดวิธีกำรข้ันตอน 
กำรปฏิบัติอย่ำงไร เป็นต้น 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม 
นำงสำววิไลพร ขันตี 
 

 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
14 แผนกำรใช้จ่ำย 

งบประมำณ
ประจ ำปี 

o แสดงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ
หน่วยงำนที่มีระยะ 1 ปี 
(แสดงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยโครงกำร/
กิจกรรม เป็นรำยไตรมำส) 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ เช่น
งบประมำณตำมแหล่งที่ได้รับกำรจัดสรร 
งบประมำณตำมประเภทรำยกำรใช้จ่ำย เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

นำงสำวสุมำลี มุระดำ 
 

15 รำยงำนกำรก ำกับ 
ติดตำมกำรใช้จ่ำย 
งบประมำณ
ประจ ำปี 
รอบ 6 เดือน 

o แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี (ตำมแบบ 
สงป.302 และแบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ของ สป.ศธ.) 
o มีข้อมูลรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ เช่น 
ควำมก้ำวหน้ำกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

นำงสำวสุมำลี มุระดำ 
นำงสำวพัชรินทร์ ทับทิมไสย์ 
นำงสำววัลลิยำ  พันคะชะ 

/o16 รำยงำนผล... 

... 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
16 รำยงำนผลกำรใช้

จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปี 

o แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
(ตำมแบบ สงป.301 และแบบ สงป.302 ใน
ไตรมำส 4 ของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563) 
o มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ เช่น ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตำม
เป้ำหมำย เป็นต้น 
o เป็นรำยงำนผลของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

นำงสำวสุมำลี มุระดำ 
นำงสำวพัชรินทร์ ทับทิมไสย์ 
นำงสำววัลลิยำ  พันคะชะ 

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
17 แผนกำรจัดซื้อ 

จัดจ้ำงหรือแผนกำร
จัดหำพัสดุ 

o แสดงแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำ
พัสดุตำมที่หน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร 
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 (แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ตำมวงเงินงบประมำณท่ีหน่วยงำนได้รับกำร
จัดสรร) 
o เป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

นำงสำวสุมำลี มุระดำ 
นำยอณุวัฒน์  ปะระทัง 

18 ประกำศต่ำง ๆ 
เกี่ยวกับกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงหรือ 
กำรจัดหำพัสดุ 

o แสดงประกำศตำมที่หน่วยงำนจะต้อง
ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น 
ประกำศเชิญชวน ประกำศผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

นำงสำวสุมำลี มุระดำ 
นำยอณุวัฒน์  ปะระทัง 

19 สรุปผลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงหรือ 
กำรจัดหำพัสดุ 
รำยเดือน 

o แสดงสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน 
โดยสรุปกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม “แบบสรุปผลกำร
ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน” (แบบ 
สขร.1) 
o มีข้อมลูรำยละเอียดผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เช่น 
งำนทีจ่ัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที่ซื้อหรือจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีกำรซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อ 
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำร
คัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซื้อหรือจ้ำง เหตุผลที่

นำงสำวสุมำลี มุระดำ 
นำยอณุวัฒน์  ปะระทัง 

/คัดเลือก... 

... 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง เป็นต้น 
o จ ำแนกข้อมูลเป็นรำยเดือน (กรณีไม่มีกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนใดให้ระบวุ่ำ “ไม่มีกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง”) 
o เป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 

20 รำยงำนผล 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
หรือกำรจัดหำพัสดุ 
ประจ ำปี 

o แสดงผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน ซ่ึง
เป็นข้อมูลตลอดระยะเวลำของปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 
o มีข้อมูลรำยละเอียด เช่น งบประมำณท่ีใช้ใน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
เป็นต้น 
o เป็นรำยงำนผลของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

นำงสำวสุมำลี มุระดำ 
นำยอณุวัฒน์  ปะระทัง 

 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
21 นโยบำยกำรบริหำร 

ทรัพยำกรบุคคล 
o แสดงนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของ 
สป.ศธ. ที่มีจุดมุ่งหมำยหรือวัตถุประสงค์  
เพ่ือก่อให้เกิดกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ที่มีควำมโปร่งใสและมีคุณธรรม 
o เป็นนโยบำยที่ยังใช้บังคับในหน่วยงำนใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

นำงอุไรรัตน์  โสภำ 
นำยทิวำกร ดวงเกตุ 
นำงสำวกำนนิศำ สุมำลี 

22 กำรด ำเนินกำรตำม 
นโยบำยกำรบริหำร 
ทรัพยำกรบุคคล 

o แสดงกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล เช่น กำรวำงแผนพัฒนำ
บุคลำกร กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน กำรส่งเสริมจริยธรรมและรักษำวินัย
ของบุคลำกรในหน่วยงำน เป็นต้น  
o เป็นกำรด ำเนินกำรที่มีควำมสอดรับกับ
นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตำมข้อ 21 
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564 

นำงอุไรรัตน์  โสภำ 
นำยทิวำกร ดวงเกตุ 
นำงสำวดวงนภำ เหล่ำม่วง 
 

/23 หลักเกณฑ์... 

... 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
23 หลักเกณฑ์กำร

บริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลของ สป.ศธ. ดังนี้ 
o หลักเกณฑ์กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร 
o หลักเกณฑ์กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร 
o หลักเกณฑ์กำรพัฒนำบุคลำกร 
o หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
บุคลำกร 
o หลักเกณฑ์กำรให้คุณให้โทษและกำรสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจ 
o เป็นหลักเกณฑ์ท่ียังใช้บังคับในหน่วยงำนใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

นำงอุไรรัตน์  โสภำ 
นำยทิวำกร ดวงเกตุ 
นำงอุษณีย์  เขื่อนหมั่น 
นำงอรุณรัตน์ อ่ิมรัง 
นำงเสำวนีย์  นำสมตรึก 

24 รำยงำนผลกำร
บริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล
ประจ ำปี 

o แสดงผลกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่
สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล (ข้อ 22) 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรด ำเนินกำร เช่น 
ผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ผลกำรวิเครำะห์กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล เป็นต้น 
o เป็นรำยงำนผลของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

นำงอุไรรัตน์  โสภำ 
นำงสำวกำนนิศำ สุมำลี 

 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
25 แนวปฏิบัติกำร

จัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรด ำเนินกำรต่อเรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน เช่น 
รำยละเอียดวิธีกำรที่บุคคลภำยนอกจะท ำกำร
ร้องเรียน รำยละเอียดขั้นตอนหรือวิธีกำรในกำร
จัดกำรต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร เป็นต้น 
o เป็นแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับในหน่วยงำน
ครอบคลุมปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

นำยทิวำกร ดวงเกตุ 
นำยรำเมศวร์ ดิษฐเนตร 

/26 ช่องทำงแจ้ง... 

... 



9 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
26 ช่องทำงแจ้งเรื่อง 

ร้องเรียนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

o แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนผ่ำนทำง 
ช่องทำงออนไลน์ (เป็นช่องทำงที่สำมำรถเข้ำไป
แจ้งเรื่องร้องเรียนได้โดยตรงผ่ำนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงำนภำยใต้แบนเนอร์ “ช่องทำงรับ
เรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ”)  
o สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำง
ข้ำงตน้ได้จำกเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 

นำยทิวำกร ดวงเกตุ 
นำยรำเมศวร์ ดิษฐเนตร 

27 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง 
ร้องเรียนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจ ำปี 

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน (เป็น
สถิติเรื่องร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนจำก
ทุกช่องทำง) 
o มีข้อมูลควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียน เช่น จ ำนวนเรื่อง เรื่องท่ีด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร เป็นต้น 
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุว่ำ “ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน”) 
o เป็นข้อมูลในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

นำยทิวำกร ดวงเกตุ 
นำยรำเมศวร์ ดิษฐเนตร 

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
28 ช่องทำงกำรรับฟัง

ควำมคิดเห็น 
o แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแสดง
ควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่
หรือภำรกิจของหน่วยงำนผ่ำนทำงช่องทำง 
ออนไลน์ (เป็นช่องทำงท่ีสำมำรถเข้ำไปร้องเรียน
ได้โดยตรงผ่ำนทำงเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 
ภำยใต้แบนเนอร์ “ช่องทำงกำรรับฟัง 
ควำมคิดเห็น”) 
o สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำง
ข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

นำงสำวนิตยำ ฮะยงยุทธ 
นำงสำวจำริณี  สุวรรณ 
นำงสำวไอยรำ สังฆะ 
 

29 กำรเปิดโอกำสให้
เกิดกำรมีส่วนร่วม 

o แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
กำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม
ในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน เช่น 
ร่วมวำงแผน ร่วมด ำเนินกำร ร่วมแลกเปลี่ยน

นำงสำวรัติพร ภำธรธธุวำนนท์ 
นำงกำญจนำ วิเศษรินทอง 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม 

/ควำมคิดเห็น... 

... 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
ควำมคิดเห็น หรือร่วมติดตำมประเมินผล  
เป็นต้น 
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 

 
ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้ำนข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
30 เจตจ ำนงสุจริตของ 

ผู้บริหำร 
o แสดงเนื้อหำเจตนำรมณ์หรือค ำมั่นว่ำจะปฏิบัติ
หน้ำที่และบริหำรหน่วยงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใสและเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
o ด ำเนินกำรโดยผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบันของ
หน่วยงำน 

นำงสำวพัชลี เชำว์พลกรัง 
 

31 กำรมีส่วนร่วมของ 
ผู้บริหำร 

o แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบัน 
o เป็นกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็น
ถึงกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุง พัฒนำ 
และส่งเสริมหน่วยงำนด้ำนคุณธรรมและ 
โปร่งใส 
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 

นำงสำวพัชลี เชำว์พลกรัง 
นำงสำวสุมำลี มุระดำ 

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
32 กำรประเมิน 

ควำมเสี่ยงกำร
ทุจริตประจ ำปี 

o แสดงผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำร
ด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ท่ีอำจก่อให้เกิด
กำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของหน่วยงำน 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของผลกำรประเมิน เช่น 
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง และระดับของควำมเสี่ยง 

นำงสำวพัชลี เชำว์พลกรัง 
นำงสำวสุมำลี มุระดำ 
นำงสำวไอยรำ สังฆะ 

/มำตรกำร... 

... 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
มำตรกำรและกำรด ำเนินกำรในกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยง เป็นต้น 
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 

33 กำรด ำเนินกำรเพ่ือ 
จัดกำรควำมเสี่ยง
กำรทุจริต 

o แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกรณีที่อำจก่อให้เกิดกำร
ทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของหน่วยงำน 
o เป็นกิจกรรมหรือกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้อง
กับมำตรกำรหรือกำรด ำเนินกำรเพื่อบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงตำมข้อ 32 
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 

นำงสำวพัชลี เชำว์พลกรัง 
นำงสำวสุมำลี มุระดำ 
นำงสำวไอยรำ สังฆะ 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
34 กำรเสริมสร้ำง

วัฒนธรรม 
องค์กร 

o แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำนมีทัศนคติและค่ำนิยมในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงซื่อสัตย์สุจริต อย่ำงชัดเจน 
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 
 

นำงสำวพัชลี เชำว์พลกรัง 
นำงสำวสุมำลี มุระดำ 
นำงสำวจำริณี สุวรรณ 
นำงสำวไอยรำ สังฆะ 
 

 

แผนป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
35 แผนปฏิบัติกำร

ป้องกันกำรทุจริต 
o แสดงแผนปฏิบัติกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ป้องกันกำรทุจริตหรือพัฒนำด้ำนคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ เช่น โครงกำร 
กิจกรรม งบประมำณ ช่วงเวลำด ำเนินกำร  
เป็นต้น 

นำงสำวพัชลี เชำว์พลกรัง 
นำงสำวสุมำลี มุระดำ 
นำงสำวจำริณี สุวรรณ 
นำงสำวไอยรำ สังฆะ 
 

/เป็นแผนที่มี... 

... 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ครอบคลุม
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

36 รำยงำนกำรก ำกับ 
ติดตำมกำร
ด ำเนินกำร 
ป้องกันกำรทุจริต 
ประจ ำปี 
รอบ 6 เดือน 

o แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 
o มีข้อมูลรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ เช่น 
ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรแต่ละโครงกำร/
กิจกรรม รำยละเอียดงบประมำณที่ใช้ 
ด ำเนินงำน เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

นำงสำวพัชลี เชำว์พลกรัง 
นำงสำวสุมำลี มุระดำ 
นำงสำวจำริณี สุวรรณ 
นำงสำวไอยรำ สังฆะ 
 

37 รำยงำนผลกำร 
ด ำเนินกำรป้องกัน
กำรทุจริตประจ ำปี 

o แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริตประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 
o มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินกำร 
เช่น ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรหรือกิจกรรม  
ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปัญหำ อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย เป็นต้น 
o ใช้รำยงำนผลของปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

นำงสำวพัชลี เชำว์พลกรัง 
นำงสำวสุมำลี มุระดำ 
นำงสำวจำริณี สุวรรณ 
นำงสำวไอยรำ สังฆะ 
 

 

ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
38 

 
 
 
 
 

มำตรกำรส่งเสริม 
คุณธรรม และ
ควำมโปร่งใส
ภำยในหน่วยงำน 
 
 

o แสดงกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
o มีข้อมลูรำยละเอียดกำรวิเครำะห์ เช่น 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้อง
แก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น 
แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติ
ของหน่วยงำน เป็นต้น 
o มีมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรม
และควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องตำมผลกำรวิเครำะห์ฯ โดยมี
รำยละเอียดต่ำง ๆ เช่น กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กำรก ำหนดขั้นตอนหรือวิธีกำร

นำงสำวพัชลี เชำว์พลกรัง 
นำงสำวสุมำลี มุระดำ 
นำงสำวจำริณี สุวรรณ 
นำงสำวไอยรำ สังฆะ 
 

/ปฏิบัติ... 

... 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติ กำรก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับติดตำมให้
น ำไปสู่กำรปฏิบัติและกำรรำยงำนผล เป็นต้น 

39 กำรด ำเนินกำรตำม 
มำตรกำรส่งเสริม 
คุณธรรมและควำม 
โปร่งใสภำยใน
หน่วยงำน 

o แสดงผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำน 
o มีข้อมลูรำยละเอียดกำรน ำมำตรกำรเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำนในข้อ 38 ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็น
รูปธรรม 
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 

นำงสำวพัชลี เชำว์พลกรัง 
นำงสำวสุมำลี มุระดำ 
นำงสำวจำริณี สุวรรณ 
นำงสำวไอยรำ สังฆะ 
 

 
มีหน้าที ่ 1. วำงแผนกำรด ำเนินงำน ประชุม จัดเตรียมข้อมูลให้เป็นไปตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนด 
  2. จัดท ำเอกสำร ข้อมูล หลักฐำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดกำรประเมิน ส่งให้ผู้ดูแลระบบ 
      ภำยในก ำหนด 
  3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร ข้อมูล เพ่ือน ำเสนอที่ประชุมและผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด 
  4. รำยงำนปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนออ่ืน ๆ เพื่อเสนอที่ประชุม 
 
3. คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 
 1. นำยกฤต สุวรรณพรหม ศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม         ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวพัชลี เชำว์พลกรัง รองศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม   รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงสำวรัติพร ภำธรธวุำนนท์ ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ     กรรมกำร 
 4. นำงอุไรรัตน์ โสภำ      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   กรรมกำร  
 5. นำยอภิชำติ บุตรศรี     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน  กรรมกำร    
 6. นำงวรทิพ จันทรำ        ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด   กรรมกำร 
     และกิจกำรนักเรียน 
 7. นำงอรุณรัตน์ รัตนมนตรี   รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม  กรรมกำร 
     และประเมินผล   
 8. นำงอรดี วรรณค ำ      รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ  กรรมกำร   

 9. นำงสำวพัชรินทร์ ทับทิมไสย์  รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรรมกำร     
 10. นำงสำวสุมำลี มุระดำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 11. นำงสำวจำริณี สุวรรณ บรรณำรักษ์ช ำนำญกำร      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
 12. นำงสำวไอยรำ สังฆะ    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  1. จัดประชุมวำงแผนจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กรและแผนป้องกันกำรทุจริตขององค์กร 

/2. วำงแผน... 

... 
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  2. วำงแผนเตรียมกำรขับเคลื่อนองค์กร สู่กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ 
      หน่วยงำนภำครัฐ (ITA) 
  3. รับฟังควำมคิดเห็น ระดมสมองจำกข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้อง โดยยึดถือหลักกำรกำรมี 
      สว่นร่วมในกำรจัดท ำ ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมภำคภูมิใจ และผลักดันไปสู่ควำมส ำเร็จ 
 

4. คณะกรรมการด าเนินกิจกรรม “ปฏิบัติธรรม สร้างความดี ชีวีมีสุข” Happy Soul 
 1. นำงสำวพัชลี เชำว์พลกรัง รองศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม        ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวรัติพร ภำธรธวุำนนท์    ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ     รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงขวัญพัฒน์ จีระเรืองกุล ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 4. นำยทิวำกร ดวงเกตุ  นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำร 
 5. นำยกริณทร์ สิมลิลำด  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 6. นำงสำวไอยรำ สังฆะ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 7. นำงสำวจำริณี สุวรรณ  บรรณำรักษ์ช ำนำญกำร        กรรมกำร 
 8. นำงนิตยำ บุญบรรจง  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 9. นำงบุพวัณย์ เทศพรม  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 10. นำยปิยะ จันทร์หอมฟุ้ง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร   กรรมกำร 
 11. นำยรำเมศวร์  ดิษฐเนตร นิติกรปฏิบัติกำร     กรรมกำร 
 12. นำงสำวธัญญลักษณ์ รัตนแสนศรี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  กรรมกำร 
 13. นำงสำวชุติมำ สุไผ่โพธิ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน   กรรมกำร 
 14. นำยอณุวัฒน์ ปะระทัง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน   กรรมกำร 
 15. นำงสำวเปมมิกำ วิพิมพ์สุทธิ์ เจ้ำหน้ำที่คุรุสภำ     กรรมกำร 
 16. นำยเนติรัฐ หนองขุ่นสำร เจ้ำหน้ำที่คุรุสภำ     กรรมกำร 
 17. นำงสำวสุภำพิชญ์ เทศำรินทร์ เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน  กรรมกำร 
 18. นำงภัทรภร ศรีวริสำร นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 19. นำงสำวณภัคริดำ ไสวงำม เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 20. นำยณัฏฐพงษ์ วงษ์เวียน นักจัดกำรทั่วไป       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

มีหน้าที่ วำงแผนด ำเนินกิจกรรม ออกแบบกิจกรรม และขับเคลื่อนกิจกรรมให้เกิดควำมยั่งยืน 
 

5. คณะกรรมการด าเนินกิจกรรม “ศธจ.มหาสารคาม จิตอาสา ร่วมด้วยช่วยกัน แบ่งปันความสุขในวิกฤติ 
    โควิด-19”  
 1. นำงสำวพัชลี เชำว์พลกรัง รองศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม         ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวรัติพร ภำธรธวุำนนท์    ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ       รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงอุไรรัตน์ โสภำ      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   กรรมกำร  
 4. นำยอภิชำติ บุตรศรี     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน  กรรมกำร  
 5. นำงวรทิพ จันทรำ        ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด   กรรมกำร 
     และกิจกำรนักเรียน       
 6. นำงอรุณรัตน์ รัตนมนตรี   รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม  กรรมกำร 
     และประเมินผล   
 7. นำงอรดี วรรณค ำ      รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ  กรรมกำร 

 /8. นำงสำวพัชรินทร์... 
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 8. นำงสำวพัชรินทร์ ทับทิมไสย์  รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน กรรมกำร 
 9. นำงสำวจันทรำพร ค ำหำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 10. นำยประเทือง สว่ำง  เจ้ำหน้ำที่บริหำรกำรศึกษำ ค.ศ.3   กรรมกำร 
 11. นำงภัทรภร  ศรีวรสิำร นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 12. นำงวรรณกุล ลอยคลัง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 13. นำงสำวดวงนภำ เหล่ำมว่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 14. นำงสำวจำริณี สุวรรณ บรรณำรักษ์ช ำนำญกำร        กรรมกำร  
 15. นำงสำวธัญญลักษณ์ รัตนแสนศรี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  กรรมกำร 
 16. นำงสำววัลลิยำ พันคะชะ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  กรรมกำร 
 17. นำยปิยะ จันทร์หอมฟุ้ง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร   กรรมกำร 
 18. นำงเสำวนีย์   นำสมตรึก เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน   กรรมกำร 
 19. นำงสำวชุติมำ สุไผ่โพธิ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน   กรรมกำร 
 20. นำงสำวณภัคริดำ ไสวงำม เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน       กรรมกำร 
 21. นำงสำววิไลพร  ขันตี  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน   กรรมกำร 
 22. นำยอณุวัฒน์ ปะระทัง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน   กรรมกำร 
 23. นำยสุนทร จันทะเกต  พนักงำนโสตทัศนศึกษำ    กรรมกำร 
 24. นำงสำวเปมมิกำ วิพิมพ์สุทธิ์ เจ้ำหน้ำที่คุรุสภำ     กรรมกำร 
 25. นำยเนติรัฐ หนองขุ่นสำร เจ้ำหน้ำที่คุรุสภำ     กรรมกำร 
 26. นำงสำวศิริลักษณ์ หวนจิตร เจ้ำหน้ำที่คุรุสภำ     กรรมกำร 
 27. นำงสำวสุภำพิชญ์ เทศำรินทร์ เจ้ำหน้ำที่กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน  กรรมกำร 
 28. นำงสำวพัชรี มีศรี  นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี   กรรมกำร 
 29. นำงสำวขวัญวิอร วรรณค ำ เจ้ำหน้ำที่โครงกำรจัดกำรศึกษำเชิงพื้นท่ี  กรรมกำร 
     เพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 30. นำงสำวสุมำลี มุระดำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 31. นำงสำวไอยรำ สังฆะ    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 32. นำยณัฏฐพงษ์ วงษ์เวียน นักจัดกำรทั่วไป       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

มีหน้าที ่วำงแผนด ำเนินกิจกรรม ออกแบบกิจกรรม และขับเคลื่อนกิจกรรมให้เกิดควำมยั่งยืน 
 

6. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร วีดีทัศน์ และบันทึกภาพ 
 1. นำยรัฐกร ลงค ำ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ         ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงพุทธำรัตน์ ทะสำ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 3. นำงขวัญพัฒน์ จีระเรืองกุล  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 4. นำงสำวนิตยำ ฮะยงยุทธ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 5. นำยปิยะ จันทร์หอมฟุ้ง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร   กรรมกำร 
 6. นำงสำวจำริณี สุวรรณ    บรรณำรักษ์ช ำนำญกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 7. นำงสำวไอยรำ สังฆะ    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

มีหน้าที ่ประชำสัมพันธ์กิจกรรมโครงกำร ด ำเนินงำนพิธีกร ตลอดจนกิจกรรมบันทึกภำพ จัดท ำวีดีทัศน์  
 สรุปรำยงำน 

/7. คณะกรรมกำร... 

... 
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7. คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบ (Admin) น าเข้าข้อมูลพื้นฐานและรายงานผลในระบบฯ 
 1. นำงสำวพัชลี เชำว์พลกรัง รองศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม      ประธำนกรรมกำร 
 2. นำงสำวธัญญลักษณ์ รัตนแสนศรี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  กรรมกำร 
 3. นำยเนติรัฐ หนองขุ่นสำร เจ้ำหน้ำที่คุรุสภำ     กรรมกำร 
 4. นำยณัฏฐพงษ์ วงษ์เวียน นักจัดกำรทั่วไป     กรรมกำร 
 5. นำงสำวนิตยำ ฮะยงยุทธ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 6. นำงสำวจำริณี สุวรรณ    บรรณำรักษ์ช ำนำญกำร      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 7. นำงสำวไอยรำ สังฆะ    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

มีหน้าที ่ 1. ประสำนงำนกับผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด น ำข้อมูลเข้ำระบบ และรำยงำนผลในระบบ 
  2. ออกแบบกำรน ำข้อมูล OIT ลงในเว็บไซต์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม ให้สวยงำม ง่ำย  
      และสะดวกต่อกำรค้นหำ 
 
8. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 1. นำงสำวสุมำลี มุระดำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร                 ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยอณุวัฒน์ ปะระทัง  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน   กรรมกำร 
 3. นำงสำวพัชรี มีศรี  นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

มีหน้าที่  1. จัดท ำประมำณกำรยืมเงิน เบิกจ่ำยเงิน ส่งล้ำงหนี้เงินยืม ให้เป็นไปตำมระเบียบฯ 
  2. จัดซื้อ จัดหำ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 
9. คณะกรรมการฝ่ายก ากับ ติดตาม และประเมินผลตัวชี้วัด 
 9.1  ตัวชี้วัดที่ 1-9 
  ฝ่ำยก ำกับ/ติดตำม 
  1. นำงอรุณรัตน์ รัตนมนตรี   รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม  หัวหน้ำ 
      และประเมินผล        
  2. นำงอรดี วรรณค ำ  รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ  ผู้ช่วย 
  ฝ่ำยประเมินผล  
  1. นำงกำญจนำ  วิเศษรินทอง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
  2. นำงขวัญพัฒน์ จีระเรืองกุล ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
  3. นำยครรชิต ศรีกุลคร  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 9.2 ตัวชี้วัดที่ 10-20 
  ฝ่ำยก ำกับ/ติดตำม 
  1. นำงสำวสุมำลี มุระดำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร   หัวหน้ำ 
  2. นำงสำวพัชรินทร์ ทับทิมไสย์ รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ผู้ช่วย 
  ฝ่ำยประเมินผล 
  1. นำยรัฐกร ลงค ำ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
  2. นำงนิลรัตน์ โคตะ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
  3. นำงรพีพรรณ ปำงทอง  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 

/9.3 ตัวชีว้ัด... 

... 
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 9.3 ตัวชี้วัดที่ 21-29 
  ฝ่ำยก ำกับ/ติดตำม 
  1. นำงอุไรรัตน์ โสภำ      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   หัวหน้ำ 
  2. นำยอภิชำติ บุตรศรี     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน  ผู้ช่วย 
   ฝ่ำยประเมินผล 
  1. นำงพุทธำรัตน์ ทะสำ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
  2. นำงสำวจันทรำพร ค ำหำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
  3. นำงสำวนิตยำ  ฮะยงยุทธ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 9.4 ตัวช้ีวัดที่ 30-39 
  ฝ่ำยก ำกับ/ติดตำม 
  1. นำงสำวรัติพร ภำธรธวุำนนท์    ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ        หัวหน้ำ 
  2. นำงวรทิพ จันทรำ        ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด   ผู้ช่วย 
      และกิจกำรนักเรียน       
  ฝ่ำยประเมินผล 
  1. นำยสถิตย์ บุญพิค ำ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
  2. นำงสำวพิกุล ทองทิพย์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 
มีหน้าที ่ด ำเนินกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลตัวชี้วัดให้ถูกต้อง สมบูรณ์ แล้วเสร็จตำมห้วงเวลำที่ก ำหนด 

  
  ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
โดยยึดถือหลักกำรกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำ ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมภำคภูมิใจ และผลักดัน  
ไปสู่ควำมส ำเร็จต่อไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่  19  เมษำยน  พ.ศ. 2564 
 
  
 
 
 
 

(นำยกฤต สุวรรณพรหม) 
ศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม 

 


