๒

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต ๒
ที่ ๑๒๘/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สพป.พิษณุโลกเขต2 วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
---------------------------------------------------------------

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ โดยกาหนดให้หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงาน เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ (ป.ป.ช) ซึ่งมีมติให้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) จัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำพิ ษ ณุ โ ลก เขต ๒ ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 256๒ โดยใช้ ก รอบแนวทำงตำม
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งครอบคลุมด้ำน
ควำมโปร่งใส ด้ำนควำมพร้อมรับผิด ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรม
ในองค์กร ด้ำนคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน
เพื่อให้กำรดำเนินกำรโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สพป.
พิษณุโลกเขต2 การดาเนินงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและ
จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๓ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำร ดังนี้
คณะกรรมการอานวยการ
มีหน้ำที่ให้คำปรึกษำ กำกับ ช่วยเหลือ กำกับ ติดตำม ตลอดจนแก้ไขปัญหำ และสนับสนุน
กำรดำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
๑. นำยอุดม สำยโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยวสันต์ ปำนทอง
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยปรีชำ ทัพใหญ่
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒
รองประธำนกรรมกำร
๔. นำงสุมำลี ยอดยิ่ง
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำร
๕. ว่ำที่ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
กรรมกำร
๖. นำงสุรำณี เมืองมัจฉำ
ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
กรรมกำร
๗. นำยยุทธพงษ์ กำญจนโกมล ผอ.กลุ่มตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
๘. นำงลดำวัลย์ กอบฝั้น
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
๙. นำงบุญญดำ วงศ์สุวคันธ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ
กรรมกำร
๑๐. นำงสำวสิริลักษณ์ เชำวน์เสริมสุข
ผอ.กลุ่มบริหำรกำรเงินฯ
กรรมกำร
๑๑. นำยบรรพต ศรีชัย
ผอ.กลุ่มกฏหมำยและคดีฯ
กรรมกำร
๑๒. นำงรำตรี แจ่มใส
ผอ.กลุ่มพัฒนำครูฯ
กรรมกำร

๓
๑๓. นำยพงศ์พีระ ทองแบบ
๑๔. นำยบดินทร์ สินตั้ง

ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร

กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

กลุ่มอานวยการ
มีหน้ำที่ รับผิดชอบตัวชี้วัด OIT และเป็นผู้ประเมินผู้มีส่วนได้เสียภำยใน IIT ในโครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรมฯ พัฒ นำระบบบริห ำรจั ดกำรและส่ งเสริมกำรมีส่ ว นร่ว มในกำรจัดกำรศึกษำ และสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
๑. นำงสุรำณี เมืองมัจฉำ
ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงกัลยำ สิมำนนท์ดำรงค์ นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
กรรมกำร
๓. นำยปิยะ ธูปทอง
นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๔. นางละออ อุทัยวัฒน์
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
กรรมกำร
๕. นำยบุญสม อิ้มทับ
พนักงำนธุรกำร ระดับ ส ๔ หัวหน้ำ
กรรมกำร
๖. นำยอัตถพร จันทรพินิจ
ช่ำงไฟฟ้ำระดับ ช ๓
กรรมกำร
๗. นำงจิตติมำ สมถวิล
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
กรรมกำร
๘. นำงสำวพรธิดำ ดำบอ่อน
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
กรรมกำร
๙. นำย ขจรศักดิ์ เสือขำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
๑๐. นำยสมบูรณ์ ทรัพย์ศิริ
ช่ำงไม้ 4
กรรมกำร
๑๑. นำงเพ็ญศิณี ถคนันท์ธนโชติ ธุรกำรโรงเรียน
กรรมกำร
๑๒. นำงสำว พนิดำ จันทร์สอน ธุรกำรโรงเรียน
กรรมกำร
๑๓. นำงสำวสกำวดำว งำมวิลำศ ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
๑๔. นำงนพมำศ ฮุยเกี๊ยะ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
๑๕. นำยโรจน์ โพธิ์งำม
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
๑๖. นำยเกรียงศักิ์ มงคลทอง ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
มีหน้ำที่ รับผิดชอบตัวชี้วัด OIT และเป็นผู้ประเมินผู้มีส่วนได้เสียภำยใน IIT ในโครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรมฯ พัฒ นำระบบบริห ำรจั ดกำรและส่ งเสริมกำรมีส่ ว นร่ว มในกำรจัด กำรศึกษำ และสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
๑. นำงบุญญดำ วงศ์สุวคันธ์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสุทัศน์ จำปำศักดิ์
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๓. นำงกนิษฐำ พึ่งม่วง
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
๔. นางลาพึง อ้นหนู
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
กรรมกำร
๕. นำงณิชำภำ สังข์เมือง
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
๖. นำงสำวยุพิน สิทธิไกรพงษ์ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
กรรมกำร
๗. นำงสำวธิดำรัตน์ จันทร์บำ้ นคลอง
นักจิตวิทยำโรงเรียน
กรรมกำร

๔

กลุม่ นโยบายและแผน
มีหน้ำที่ รับผิดชอบรับผิดชอบตัวชี้วัด OIT และเป็นผู้ประเมินผู้มีส่วนได้เสียภำยใน IIT โครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรมฯกิจกรรมรู้ไว้ไม่โกง และสนับสนุนกำรดำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
๑. นำงสุมำลี ยอดยิ่ง
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยพิทักษ์ อภิพัฒนอัษร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวพรพิมล อ่อนอุระ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
๔. นำงสำวสุเนตร เสำร์เงิน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร กรรมกำร
๕. นำงทัศนำภำ สินศุข
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร กรมกำร
๖. นำยพงศ์พีระ ทองแบบ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรมกำร
กลุม่ ตรวจสอบภายใน
มีหน้ำที่ รับผิดชอบรับผิดชอบตัวชี้วัด OIT และเป็นผู้ประเมินผู้มีส่วนได้เสียภำยใน IIT โครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรมฯกิจกรรมรู้ไว้ไม่โกง และสนับสนุนกำรดำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
๑. นำยยุทธพงษ์ กำญจนโกมล ผอ.ตรวจสอบภำยใน
ประธำนกรรมกำร
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
มีหน้ำที่ รับผิดชอบรับผิดชอบตัวชี้วัด OIT และเป็นผู้ประเมินผู้มีส่วนได้เสียภำยใน IIT โครงกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพและพัฒนำบุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสนับสนุนกำรดำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์
ประกอบด้วย
๑. ว่ำที่ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธโสภณ
ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยอดุลย์ เสือสรำญ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสรัญญำ แสงชัย
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
๔. นำงนฤมล จันทร์ฉำย
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
๕. นำงสำวสุพิมล ทรงประดิษฐ์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
๖. นำยประเสริฐ ปำนรอด
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
๗. นำงสำวณัชชนิฎฐำ พุ่มชุ่ม
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
๘. นำงสุพัตรำ ปำนรอด
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
๙. นำงสำวพัชรี บุญนำคแย้ม
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
๑๑. นำงนฤมล จันทร์ฉำย
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
๑๒. นำงอัจฉริยำ เอกวิลัย
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
๑๓. นำงเกษมศรี รุณไชย
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
๑๔. นำงสำวคณิตศำสตร์ บุญพันธ์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
๑๕. นำยวิรัตน์ สุทัศน์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
กรรมกำร
๑๖. นำยวชิระ วงสวัสดิ์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
กรรมกำร
๑๗. นำยธีรวัฒน์ ถำวรโชติ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
กรรมกำร
๑๘. นำงสำววิไลวรรณ สุขป้อม
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
กรรมกำร
๑๙. นำงสำวสุฑำรัตน์ กองจิว
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
กรรมกำร

๕
๒๐. นำงสำวนุชรี วงค์แก้ว
๒๑. นำยอำพล ช้ำงพินิจ
๒๒. นำงนิตยำ อะทะไชย
๒๓. นำงอนุตตรีย์ แซ่อุ่น
๒๔. นำยบดินทร์ สินตั้ง

ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
มีหน้ำที่ รับผิดชอบรับผิดชอบตัวชี้วัด OIT และเป็นผู้ประเมินผู้มีส่วนได้เสียภำยใน IIT โครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรมฯกิจกรรมรู้ไว้ไม่โกง และสนับสนุนกำรดำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
๑. นางสาวสิริลักษณ์ เชาวน์เสริมสุข
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงสำวยุพำ บุญสุข
นักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสุภำนรี ไทยโกษำ
นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร
กรรมกำร
๔. นางสาววรากรณ์ โพธิ์มาก นักวิชำกำรเงินและบัญชีชานาญการ
กรรมกำร
๕. ว่ำที่ ร.ต.หญิง เพชรลดำ ทรงเจริญ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
๖. นำงสำวจันทิมำ เชื้อบุญไทย
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
๗. นำงสำว ชลดำ ศรีสมัย
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
๘. นำย ภำนุกร ปำนนิ่ม
เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ดีด
กรรมกำร
๙. นำงสำวขจีพันธ์ เสือขำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
กลุม่ กฏหมายและคดี
มีหน้ำที่ รับผิดชอบรับผิดชอบตัวชี้วัด OIT และเป็นผู้ประเมินผู้มีส่วนได้เสียภำยใน IIT โครงกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรมฯ กิจกรรมลด รู้ ใช้ ใส่ใจพลังงำน และสนับสนุนกำรดำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์
ประกอบด้วย
๑. นายบรรพต ศรีชัย
ผอ.กลุ่มกฏหมำยและคดีฯ
ประธำนกรรมกำร
กลุ่มบริหารงานบุคคล
มีหน้ำที่ รับผิดชอบรับผิดชอบตัวชี้วัด OIT และเป็นผู้ประเมินผู้มีส่วนได้เสียภำยใน IIT โครงกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรมฯ กิจกรรมเสริมธรรม นำหลักธรรมำภิบำล และโครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมำยกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลกเขต ๒ เพื่อ
ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต และสนับสนุนกำรดำเนินงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
๑. นำงลดำวัลย์ กอบฟั่น
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยบรรพต ศรีชัย
นิติกรชำนำญกำรพิเศษ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงมำลัย รุ่งแสง
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
กรรมกำร
๔. นำงสำวบุญเรือง คงพิรอด นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
กรรมกำร
๕. นำงมะลิ กองธรรม
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
กรรมกำร
๖. นำงพรรณนิภำ เครือษำ
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
กรรมกำร
๗. นำงพัสนันท์ เติบภักดี
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
กรรมกำร
๘. นำงสำว พิชชำนันท์ สุทธิว์ ิวัฒน์
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน กรรมกำร

๖

คณะกรรมการรับผิดชอบข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ มีหน้าที่ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ และเก็บรวบรวมหลักฐาน
ประกอบตามเกณฑ์การประเมิน จาแนกเป็นรายข้อให้ครบถ้วนทุกประเด็น ในตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ดังนี้ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้ำงหน่วยงำน
1.นำงสุรำณี เมืองมัจฉำ
ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
2. ว่ำที่ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
3. นำยปิยะ ธูปทอง
นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ
๔. นำยธีรวัฒน์ ถำวรโชติ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
๕. นำงสำว พนิดำ จันทร์สอน
ธุรกำรโรงเรียน
O2 ข้อมูลผู้บริหำร
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
1.นำงสุรำณี เมืองมัจฉำ
ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
2. นำยปิยะ ธูปทอง
นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ
3. นำยพงศ์พีระ ทองแบบ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ
O3 อำนำจหน้ำที่
1. นำงสุรำณี เมืองมัจฉำ
ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
2. นำยพิทักษ์ อภิพัฒนอัษร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
3. นำงสำวพรพิมล อ่อนอุระ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
O4 แผนยุทธศำสตร์หรือแผนพัฒนำหน่วยงำน
1. นำงสุมำลี ยอดยิ่ง
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
2. นำยพิทักษ์ อภิพัฒนอัษร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
3. นำงสำวพรพิมล อ่อนอุระ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
O5 ข้อมูลกำรติดต่อ
1. นำยพงศ์พีระ ทองแบบ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ
2. นำยปิยะ ธูปทอง
นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ
3. นำงสำว พิชชำนันท์ สุทธิ์วิวัฒน์
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
O6 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
1. นำยบรรพต ศรีชัย
นิติกรชำนำญกำรพิเศษ
2. นำยบดินทร์ สินตั้ง
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
3. นำยอำพล ช้ำงพินิจ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
๔. นำยวชิระ วงสวัสดิ์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
O7 ข่ำวประชำสัมพันธ์
1. นำยปิยะ ธูปทอง
นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ

๗

O8 Q&A
1. นำยพงศ์พีระ ทองแบบ
2. นำยปิยะ ธูปทอง
๓. นำงเกษมศรี รุณไชย
O9 Social Network
1. นำยพงศ์พีระ ทองแบบ
2. นำยปิยะ ธูปทอง

ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ
นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ
นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดาเนินงาน
O10 แผนดำเนินกำรประจำปี
1. นำงสุมำลี ยอดยิ่ง
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
2. นำยพิทักษ์ อภิพัฒนอัษร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
3. นำงสำวพรพิมล อ่อนอุระ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
O11 รำยงำนกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนประจำปี รอบ 6 เดือน
กลุ่มนโยบำยและแผน
1. นำงสุมำลี ยอดยิ่ง
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
2. นำยพิทักษ์ อภิพัฒนอัษร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
3. นำงสำวพรพิมล อ่อนอุระ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
O12 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี
กลุ่มนโยบำยและแผน
1. นำงสำวพรพิมล อ่อนอุระ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
O13 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
ทุกกลุ่ม / หน่วย
๑. นำงสุมำลี ยอดยิ่ง
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
๒. ว่ำที่ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
๓. นำงสุรำณี เมืองมัจฉำ
ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
๔. นำยยุทธพงษ์ กำญจนโกมล
ผอ.กลุ่มตรวจสอบภำยใน
๕. นำงลดำวัลย์ กอบฝั้น
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๖. นำงบุญญดำ วงศ์สุวคันธ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ
๗. นำงสำวสิริลักษณ์ เชำวน์เสริมสุข
ผอ.กลุ่มบริหำรกำรเงินฯ
๘. นำยบรรพต ศรีชัย
ผอ.กลุ่มกฏหมำยและคดีฯ
๙. นำงรำตรี แจ่มใส
ผอ.กลุ่มพัฒนำครูฯ
๑๐. นำยพงศ์พีระ ทองแบบ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร

๘
ทุกกลุ่ม / หน่วย
๑. นำงสุมำลี ยอดยิ่ง
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
๒. ว่ำที่ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
๓. นำงสุรำณี เมืองมัจฉำ
ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
๔. นำยยุทธพงษ์ กำญจนโกมล
ผอ.กลุ่มตรวจสอบภำยใน
๕. นำงลดำวัลย์ กอบฝั้น
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๖. นำงบุญญดำ วงศ์สุวคันธ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ
๗. นำงสำวสิริลักษณ์ เชำวน์เสริมสุข
ผอ.กลุ่มบริหำรกำรเงินฯ
๘. นำยบรรพต ศรีชัย
ผอ.กลุ่มกฏหมำยและคดีฯ
๙. นำงรำตรี แจ่มใส
ผอ.กลุ่มพัฒนำครูฯ
๑๐. นำยพงศ์พีระ ทองแบบ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร
1. นำงสุรำณี เมืองมัจฉำ
ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
2. นำงสำว พนิดำ จันทร์สอน
ธุรกำรโรงเรียน
O16 รำยงำนผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร
1. นำงสุรำณี เมืองมัจฉำ
ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
2. นำงสำว พนิดำ จันทร์สอน
ธุรกำรโรงเรียน
O17 E-Service
1. นำยพงศ์พีระ ทองแบบ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ
2. นำงสำวสุพิมล ทรงประดิษฐ์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3. นำงนฤมล จันทร์ฉำย
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
๔. นำงสรัญญำ แสงชัย
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
O18 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี
1. นางสาวสิริลักษณ์ เชาวน์เสริมสุข
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ
2. นำงสำวจันทิมำ เชื้อบุญไทย
ลูกจ้ำงชั่วครำว
3. นำงสำวขจีพันธ์ เสือขำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
O19 รำยงำนกำรกำกับติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี รอบ 6 เดือน
1. นางสาวสิริลักษณ์ เชาวน์เสริมสุข
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ
2. นำงสำวจันทิมำ เชื้อบุญไทย
ลูกจ้ำงชั่วครำว
3. นำงสำวขจีพันธ์ เสือขำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
O20 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี
กลุ่มนโยบำยและแผน
1. นางสาวสิริลักษณ์ เชาวน์เสริมสุข
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ
2. นำงสำวจันทิมำ เชื้อบุญไทย
ลูกจ้ำงชั่วครำว
3. นำงสำวขจีพันธ์ เสือขำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว

๙

O21

O22

O23

O24

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุ
1. นำงสำวยุพำ บุญสุข
นักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร
2. นำยภำนุกร ปำนนิ่ม
เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ดีด
3. นำงสำวชลดำ ศรีสมัย
ลูกจ้ำงชั่วครำว
ประกำศต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ
1. นำงสำวยุพำ บุญสุข
นักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร
2. นำยภำนุกร ปำนนิ่ม
เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ดีด
3. นำงสำวชลดำ ศรีสมัย
ลูกจ้ำงชั่วครำว
สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุรำยเดือน
1. นำงสำวยุพำ บุญสุข
นักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร
2. นำยภำนุกร ปำนนิ่ม
เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ดีด
3. นำงสำวชลดำ ศรีสมัย
ลูกจ้ำงชั่วครำว
รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจำปี
1. นำงสำวยุพำ บุญสุข
นักวิชำกำรพัสดุปฏิบัติกำร
2. นำยภำนุกร ปำนนิ่ม
เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ดีด
3. นำงสำวชลดำ ศรีสมัย
ลูกจ้ำงชั่วครำว

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
๑. นำงลดำวัลย์ กอบฟั่น
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๒. นำยบรรพต ศรีชัย
นิติกรชำนำญกำรพิเศษ
๓. นำงมำลัย รุ่งแสง
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
๔. นำงสำวบุญเรือง คงพิรอด
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
๕. นำงมะลิ กองธรรม
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
๖. นำงพรรณนิภำ เครือษำ
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
๗. นำงพัสนันท์ เติบภักดี
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
๘. นำงสำวพิชชำนันท์ สุทธิ์ววิ ัฒน์
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
O26 กำรดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
๑. นำงลดำวัลย์ กอบฟั่น
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๒. นำยบรรพต ศรีชัย
นิติกรชำนำญกำรพิเศษ
๓. นำงมำลัย รุ่งแสง
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
๔. นำงสำวบุญเรือง คงพิรอด
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
๕. นำงมะลิ กองธรรม
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
๖. นำงพรรณนิภำ เครือษำ
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
๗. นำงพัสนันท์ เติบภักดี
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร

๑๐
๘. นำงสำวพิชชำนันท์ สุทธิ์ววิ ัฒน์

เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน

O27 หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
๑. นำงลดำวัลย์ กอบฟั่น
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๒. นำยบรรพต ศรีชัย
นิติกรชำนำญกำรพิเศษ
๓. นำงมำลัย รุ่งแสง
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
๔. นำงสำวบุญเรือง คงพิรอด
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
๕. นำงมะลิ กองธรรม
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
๖. นำงพรรณนิภำ เครือษำ
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
๗. นำงพัสนันท์ เติบภักดี
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
๘. นำงสำวพิชชำนันท์ สุทธิ์ววิ ัฒน์
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
O28 รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลประจำปี
๑. นำงลดำวัลย์ กอบฟั่น
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๒. นำยบรรพต ศรีชัย
นิติกรชำนำญกำรพิเศษ
๓. นำงมำลัย รุ่งแสง
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
๔. นำงสำวบุญเรือง คงพิรอด
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
๕. นำงมะลิ กองธรรม
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
๖. นำงพรรณนิภำ เครือษำ
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
๗. นำงพัสนันท์ เติบภักดี
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
๘. นำงสำวพิชชำนันท์ สุทธิ์ววิ ัฒน์
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. นำยบรรพต ศรีชัย
นิติกรชำนำญกำรพิเศษ
2. นำยบดินทร์ สินตั้ง
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
3. นำยอำพล ช้ำงพินิจ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
๔. นำยวชิระ วงสวัสดิ์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
O30 ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. นำยบรรพต ศรีชัย
นิติกรชำนำญกำรพิเศษ
2. นำยพงศ์พีระ ทองแบบ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
1. นำยบรรพต ศรีชัย
นิติกรชำนำญกำรพิเศษ
2. นำยพงศ์พีระ ทองแบบ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น
1. นำยพงศ์พีระ ทองแบบ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ
O33 กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม
๑. นำงสุมำลี ยอดยิ่ง
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน

๑๑
๒. ว่ำที่ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ
๓. นำงลดำวัลย์ กอบฝั้น
๔. นำงบุญญดำ วงศ์สุวคันธ

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจานงของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหำร
1. นำยบดินทร์ สินตั้ง
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
O35 กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร
1. นำยพงศ์พีระ ทองแบบ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ
2. นำยปิยะ ธูปทอง
นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจำปี
1. นำยยุทธพงษ์ กำญจนโกมล
ผอ.ตรวจสอบภำยใน
2. นำงสำวชลดำ ศรีสมัย
ลูกจ้ำงชั่วครำว
O37 กำรดำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต
1. นำยบดินทร์ สินตั้ง
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
2. นำงสำววิไลวรรณ สุขป้อม
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
O38 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร
1. นำงบุญญดำ วงศ์สุวคันธ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ
2. นำงสุรำณี เมืองมัจฉำ
ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
3. ว่ำที่ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
การป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจำปี
1. นำยบดินทร์ สินตั้ง
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
2. นำงเกษมศรี รุณไชย
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3. นำยอำพล ช้ำงพินิจ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
O40 รำยงำนกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต ประจำรอบ 6 เดือน
1. นำยบดินทร์ สินตั้ง
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
2. นำงเกษมศรี รุณไชย
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3. นำยอำพล ช้ำงพินิจ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
O41 รำยงำนผลกำรดำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจำปี
1. นำยบดินทร์ สินตั้ง
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
2. นำงเกษมศรี รุณไชย
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3. นำยอำพล ช้ำงพินิจ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน

๑๒
1. นำยบดินทร์ สินตั้ง
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
2. นำงเกษมศรี รุณไชย
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3. นำยอำพล ช้ำงพินิจ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
O43 กำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน
1. นำยบดินทร์ สินตั้ง
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
2. นำงเกษมศรี รุณไชย
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3. นำยอำพล ช้ำงพินิจ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
3. คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์ มีหน้ำที่ร่วมกันในกำรตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน
ตำมเกณฑ์กำรประเมินจำแนกเป็นรำยข้อให้ครบถ้วนทุกประเด็น เพื่อจัดส่งให้กับผู้ดูแลเว็ปไซต์นำขึ้นเผยแพร่
ข้อมูล ให้เสร็จสิ้นภำยในวันที่ 1๑ กรกฎำคม 2563
๑. นำยอุดม สำยโท
รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยวสันต์ ปำนทอง
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยปรีชำ ทัพใหญ่
รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒
รองประธำนกรรมกำร
๔. นำงสุมำลี ยอดยิ่ง
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำร
๕. ว่ำที่ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
กรรมกำร
๖. นำงสุรำณี เมืองมัจฉำ
ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
กรรมกำร
๗. นำยยุทธพงษ์ กำญจนโกมล ผอ.กลุ่มตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
๘. นำงลดำวัลย์ กอบฝั้น
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
๙. นำงบุญญดำ วงศ์สุวคันธ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ
กรรมกำร
๑๐. นำงสำวสิริลักษณ์ เชำวน์เสริมสุข
ผอ.กลุ่มบริหำรกำรเงินฯ
กรรมกำร
๑๑. นำยบรรพต ศรีชัย
ผอ.กลุ่มกฏหมำยและคดีฯ
กรรมกำร
๑๒. นำงรำตรี แจ่มใส
ผอ.กลุ่มพัฒนำครูฯ
กรรมกำร
๑๓. นำยพงศ์พีระ ทองแบบ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๔. นำยบดินทร์ สินตั้ง
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกท่านปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษา
ผลประโยชน์ของหน่วยงานและมอบความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๓
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยอุดม สำยโท)
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 2 รักษำรำชกำรแทน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 2

๑๓

