
  

 

รายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงาน 

 

 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษามกุดาหาร ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)  
 
 
 
 
 
 
 

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษามุกดาหาร   
สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  



  

คำนำ 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริต สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ประจำปีงบประมาณ         

พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที ่๒ (๑ มกราคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) ได้รายงานการดำเนินการตามโครงการ/กจิกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน และงบประมาณที่ได้รบั      

การ จัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒        

ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ซึ่งการดำเนินงานในแต่ละโครงการสำเรจ็และบรรลเุป้าหมายท่ีวางไว้ ตามกรอบทิศทางในดำเนินการ ป้องกันและปราบปรามการทจุริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น

การป้องกัน ปราบปรามการทจุริตและ ประพฤติมิชอบ และนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง  

ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) จนสำเรจ็ลลุ่วงตามแผนงานที่วางไว้ 

และหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์กบัผูท้ีส่นใจต่อไป  

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

เมษายน ๒๕๖๒  

 

 



  

สารบัญ 

 

หน้า 

คำนำ  

สารบญั  

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)              ๑ 

การกำกบัติดตามผลการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสงัคมที่ไมท่นต่อการทุจริต                  ๑ 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ทีด่ำเนินการ                   ๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พฒันาระบบป้องกันการทจุริตเชิงรุก                 ๔

งาน/กิจกรรม/โครงการ ทีด่ำเนินการ                   ๕ 

สรปุผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)                ๘ 

ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ                        ๙ 

คณะกรรมการดำเนินงาน                     ๑๐ 

 

 

  



 ๑ 

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มุกดาหาร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม–๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทจุริต ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็น

กรอบดำเนินงานในการป้องกันและปราบปราม การทจุริตภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารซึง่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้จัดทำ แผนปฏิบัติการ

ในการวัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตข้ึน  

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารได้มอบหมายใหก้ลุ่มงานในสำนักงาน เป็นผูด้ำเนินการตามแผนปฏิบัติการ และบัดน้ีการดำเนินการตามแผนฯ 

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที ่๒  (๑ มกราคม–๓๑ มีนาคม 2๒๕๖๒) ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทัง้ระบุปจัจัยสนับสนุน ปญัหา อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุแผนฯ สำหรับกรอบแผนการดำเนินงาน ดังน้ี  

๑. การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุริต  

เป็นยุทธศาสตร์ที่มุง่เน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที ่“ไม่ทนต่อ การทุจริต” โดยเริม่ต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสงัคมในทุก

ระดับช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือ กลุ่มตัวแทนทีท่าหน้าที่

ในการกลอ่มเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มจีิตสาธารณะ จิตอาสา และความ เสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมพีฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและ

ต่อต้านการทจุริตในทกุรปูแบบ  

เป้าประสงค์ : และพฤติกรรมทีส่ามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเปน็พลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคล

ต้นแบบ  

กลยุทธ์ :๑. การประกาศเจตนารมณ์บรหิารงานด้วยความซื่อสัตย์สจุริตและกำหนดนโยบายคุณธรรมและ ความโปรง่ใสในการดำเนินงาน   

๒. สร้างจิตสานึกที่ตัวบุคคลให้ตระหนักรู้ถึงปญัหาและผลกระทบของการทจุริต ให้ดารงตนอย่าง มีศักด์ิศรีและมีเกียรติภูม ิ 

๓. ปรับฐานความคิดบุคลากรใหส้ามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ ส่วนรวมในการดำเนินงาน  

๔. สง่เสรมิการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทจุริต  

๕. ใช้กลไกทางศาสนาเพื่อขัดเกลาและสร้างความเป็นพลเมอืงดี  

 



 ๒ 

 

งาน/กิจกรรม/ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
 

ระยะเวลา 

งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 

การกำกับติดตาม 

ตามแผน 

ปฏิบัติการ 

เบิกจ่าย 

จริง 

ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ดำเนินการ 

แล้ว 

๑. การประกาศเจตนารมณ์/

กำหนดนโยบาย 

- การประกาศเจตจำนงการ

บรหิารงานด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต 

- การประกาศนโยบาย

คุณธรรมและความโปรง่ใส

ในการดำเนินงาน 

- การออก/ติดตามแนวทาง

การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้

และรบัของขวัญ เพื่อให้

บุคลากร ถือปฏิบัติใหเ้ป็นไป

ตามนโยบายของรัฐบาล 

และนโยบายกระทรวง ใน

การสง่เสรมิการต่อต้าน 

การทจุริต 

- ร้อยละของ

ความ สำเร็จใน

การ ปฏิบตังิาน

ตาม แนวทาง

ปฏิบตั ิ 

 

- ร้อยละของ 

ความสำเร็จใน 

การปฏิบตัิงาน 

ตามแนวทาง 

ปฏิบตัิร้อยละ ๘๐ 

ขึ้นไป  

ต.ค.๖๑ - 

๓๐ ก.ย.6

๖๒ 

 

๒๐,๐๐๐ - 

 

๑. ผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร  มีการประกาศเจตจำนงการ

บริหารงานดว้ยความซ่ือสตัยส์จุริต จำนวน ๓ ภาษา 

คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาลาว  

๒. การประกาศนโยบายคุณธรรม และความโปร่งใส 

ในการ ดำเนินงาน  

๓. ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบตั ิเก่ียวกับการไม่รับ

ของขวัญ เพ่ือให้บุคลากร ถือปฏิบตัิให ้เป็นไปตาม

นโยบายของรัฐบาล และนโยบายกระทรวง ในการ 

ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและ ประกาศเผยแพร่

ในเว็บไซต์ https://www.mdh.go.th/ 

 ตลอดปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

√ 

 

 
 



 ๓ 

งาน/กิจกรรม/ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

การกำกับติดตาม 

ตามแผน 

ปฏิบัติการ 
เบิกจ่าย จริง 

ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ดำเนินการ 

แล้ว 

๒. ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและ

ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อ

การทจุริต 

- จัดเสวนา "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์

รัปชัน" 

ร้อยละ ๘๐ ของจำนวน

บุคลากร ผู้เขา้ร่วม

กิจกรรมมี ความ

ตระหนักรู้ และ ได้รับ

การปลูกฝังให้มี ทัศนคติ

และคา่นิยม ท่ีไม่ยอมรับ

การ ทุจริต  
 

บุคลากรทุกระดับ เห็น

ตัวอย่าง พฤติกรรมการ 

ปฏิบตัิงานของ เขตพ้ืนท่ี 

การศึกษา สุจริตต้นแบบ  

เม.ย.-พ.ค. 

๒๕๖๒  
 

๑๐,๐๐๐ -  
- รอรับการ

จัดสรร

งบประมาณ 

จาก สพฐ.  

√ 

  

๓. ปรับฐานความคิดบุคลากรให้

สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตัวและผลประโยชน์ 

ส่วนรวม 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การ

กระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์

ทับซ้อน" 

- การสร้างความรับรู้เรื่อง

ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กบั

ข้าราชการ 

- ประชุมพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน

และสำนักงานเขตพื้นที ่

ร้อยละ ๘๐ ของ จานวน

บุคลากร ท่ี เข้าร่วมการ

ประชุมมี ความตระหนัก

และ ปฏิบัตหิน้าท่ีให ้

เป็นไปตามแนวทาง เร่ือง 

ผลประโยชน์ ทับซ้อน  

บุคลากรทุก ระดับมีจิต

สานึก และพฤติกรรม ท่ี

สามารถแยก แยะ

ระหว่าง ผลประโยชน์ 

ส่วนตนและ 

ผลประโยชน์ ส่วนรวม  

ประพฤติตน เป็นพลเมือง

ดี มีคุณธรรม จริยธรรมสู่

การ เป็นบคุคล ต้นแบบ 

มี.ค.-เม.ย. 

๒๕๖๒  

๖๐,๐๐๐ - - รอรับการ

จัดสรร

งบประมาณ 

จาก สพฐ.  

√ 

  



 ๔ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  

ยุทธศาสตร์น้ีมุง่เน้นการพฒันากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้ม ีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เพื่อลดโอกาสการ

ทุจริตหรอืทำใหก้ารทจุริตเกิดยากข้ึนหรือไมเ่กิดข้ึน โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่นๆ ตลอดจนเสริมสร้างการ ปฏิบัติงานของ

หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากย่ิงข้ึน  

เป้าประสงค์ :  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรอืสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อผลกัดันให้ดัชนี

ภาพลักษณ์คอร์รปัชัน (CPI) ของประเทศ ไทยเพิ่มสูงข้ึน  

2. เสรมิสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ในองค์กรและสาธารณชน ให้เกิดความเช่ือมั่น ในระบวนการทำงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

กลยุทธ์ :  1. พัฒนาและยกระดับการทางานใหส้อดคลอ้งกบัการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

  2. ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบสู่การปฏิบัติ  

  3. สร้างการรับรู้เกี่ยวกบับทบาทหน้าที่ และการดำเนินงาน ในด้านการส่งเสริมจริยธรรม และ ต่อต้านการทจุริต  

  4. พัฒนารปูแบบ วิธีการ เน้ือหา สาระ และช่องทางใหเ้หมาะสม สอดคล้องกบัความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทกุระดับ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๕ 

 

งาน/กิจกรรม/ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

การกำกับติดตาม 

ตามแผน 

ปฏิบัติการ 
เบิกจ่าย จริง 

ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ดำเนินการ 

แล้ว 

๔. สง่เสรมิกจิกรรมทำความดี เพื่อ

สาธารณะ แบ่งปัน ลดความเห็นแก่

ตัว โดยยึดหลกัพอเพียง มีวินัย สจุริต 

จิตสาธารณะ 

 

ร้อยละของจำนวน

บุคลากรที่ได้รบัการ

พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ

คุณธรรมและจริยธรรม

และสามารถนำความรู้

ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติหน้าที ่

ส่งเสริมการสร้าง

คุณธรรมและจริยธรรมใน

การปฏิบัติงานเพือ่

ต่อต้านการทจุริต 

  

พ.ค.-มิ.ย. 

๒๕๖๒ 

 

๕๐,๐๐๐ -  

 

- รอรับการ

จัดสรร

งบประมาณ 

จาก สพฐ.  

√ 

  

๕. พัฒนาเกณฑม์าตรฐานการ

ประเมินด้านคุณธรรมและความ

โปรง่ใสในการดำเนินงาน 

- การเข้ารับการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสการดำเนินงานของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) 

- การประชุมเตรียมความพร้อมการ

ตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์  

ประจำปี ๒๕๖๒ 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 

การประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสของ

สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา (ITA) สงูข้ึน 

สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา 

มีผลการประเมิน 

คุณธรรมและความ

โปรง่ใสในการดำเนินงาน

เป็นไปตามเป้าหมาย 

หรือสูงกว่าเป้าหมาย 

เพื่อผลักดันให้ดัชนี

ภาพลักษณ์คอร์รปัชัน 

(CPI) ของประเทศไทย

เพิ่มสูงข้ึน 

ม.ค.-ก.ย. 

๒๕๖๒ 

๑๐,๐๐๐      



 ๖ 

งาน/กิจกรรม/ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

การกำกับติดตาม 

ตามแผน 

ปฏิบัติการ 
เบิกจ่าย จริง 

ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ดำเนินการ 

แล้ว 

- การประชุมช้ีแจงใหป้ฏิบัติตามแนว

ทางการประเมินคุณธรรมและความ

โปรง่ใสฯ 

๖. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน

และปราบปรามการทจุริตของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประจำปี ๒๕๖๒ 

- ประชุม วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำแผน

ฯ 

ทุกหน่วยงานในสังกัด

ไม่มีเรือ่งร้องเรียนการ

ทุจริต 

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ

การป้องกันการทจุริต 

ประจำปี ๒๕๖๒ 

ม.ค.-ก.ย. 

๒๕๖๒ 

     

√ 

๗. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 

แนวสร้างสรรค์เพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย 

น่าสนใจ และกระตุ้นให ้

ประชาชนรูส้ึกร่วมเป็นส่วนหน่ึงใน

การต่อต้านการทุจริต 

- การประชุมจัดทำระบบสารสนเทศ

ของสำนักงานเขตพื้นทีเ่พื่อเตรียม

ความพร้อมเอกสารหลักฐาน

จำนวนรูปแบบสื่อ

ประชาสมัพันธ์ต่อต้าน

การทจุริตทีห่ลากหลาย

รูปแบบ 

เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 

ในองค์กรและ

สาธารณชนให้เกิดความ

เช่ือมั่นในกระบวนการ

ทำงาน ด้านการปอ้งกัน

และต่อต้านการทุจริต 

ม.ค.-ก.ย. 

๒๕๖๒ 

๖๐,๐๐๐      



 ๗ 

งาน/กิจกรรม/ โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ 
ผลการ

ดำเนินงาน 

การกำกับติดตาม 

ตามแผน 

ปฏิบัติการ 
เบิกจ่าย จริง 

ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ดำเนินการ 

แล้ว 

ไฟล์ข้อมูลในการอพัโหลดในเว็บไซต์ 

สำนักงาน 

- สื่อประชาสมัพันธ์รณรงค์ต่อต้าน

การทจุริต 

๘. การจัดทำและดำเนินการตาม

ยุทธศาสตร ์ประชาสัมพันธ์โดยการมี

ส่วนร่วมของผู้รบับริการและผู้มสี่วน

ได้เสีย 

ร้อยละของความ 

พึงพอใจของ

ผู้รบับริการต่องาน

สื่อสารเพื่อต่อต้านการ

ทุจริต 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

เสีย  รับรู้และเข้าใจระบบ

การทำงาน  และมีความพึง

พอใจในบริการ 

ม.ค.-ก.ย. 

๒๕๖๒ 

 

 

-  

 

- รอรับการ

จัดสรร

งบประมาณ 

จาก สพฐ.  

√ 

  

 

 

 

 

 

 



 ๘ 

สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสท่ี 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562)  

ท่ี กิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน 

ยังไม่ได้ 

ดำเนินการ 

อยู่ระหว่าง 

ดำเนินการ 

ดำเนินการ 

แล้ว 

๑ การประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบาย ในการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต   √ 

๒ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทจุริต √   

๓ ปรับฐานความคิดบุคลากรใหส้ามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม √   

๔ สร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต √   

๕ ยกระดับการทำงานใหส้อดคลอ้งกบัการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) √   

๖ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา   √ 

จากตาราง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารยังไม่ได้ดำเนินการเน่ืองจากยังไม่ได้รับ การแจ้งจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน  

 

 

 

 



 ๙ 

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๐ 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

 ๑ นายมารุต  อุปนิสากร ผอ.สพป.มุกดาหาร        ประธานกรรมการ 

 ๒ นายณรงค์  โล่ห์คำ  รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร        รองประธานกรรมการ 

 ๓ นายสุริยะ  ใจวงษ์  รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร        กรรมการ 

 ๔ นายประภาส  ไชยมี  รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร        กรรมการ 

 ๕ นายมนตรี  ลาดนาเลา เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาฯปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร กรรมการ 

       

 

คณะทำงาน   

 ๑. นายสุริยะ  ใจวงษ์  รอง ผอ.สพป.มุกดาหาร         ประธานกรรมการ 

   ๒.นายอภัย  ปริปุรณะ  ผอ.กลุ่มบรหิารงานบุคคล         กรรมการ 

 ๓. นายประสพสุข  จันเต็ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน        กรรมการ 

 ๔. นางนวลออง  ประยงค์หอม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        กรรมการ 

 ๕. นางนีรนาท  ห้วยทราย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน            กรรมการ 

 ๖. นายสายันต์  ผาดโผน ผอ.กลุ่มบรหิารการเงินและสินทรัพย์               กรรมการ 

 ๗. นางสุพัตรา  พรมรกัษา     ผอ.กลุ่มอำนวยการ         กรรมการ 

 ๘. นายสุรทิน  อุ่นเมือง  ผอ.กลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา     กรรมการ 

 ๙. นางวิหาญ  พละพร  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         กรรมการ   

 ๑๐.นายคมกริช  ไชยทองศร ี ศึกษานิเทศก ์            กรรมการและเลขานุการ 

 ๑๑.นางดวงฤดี  เผ่าภูไทย นักวิชาการเงินและบญัชีชำนาญการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑๒.นางทองพูล  งามขำ ศึกษานิเทศก ์                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑๓.นางฐิตารีย์  รัชอินทร ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 ๑๑ 

 

 


