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  ส่วนที่ 1 

บทนำ 
 

หลักการและเหตุผล 
รัฐบาลได้กำหนดให้เรื่องการป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐนโยบาย

สำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริต  โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า 
“ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั ้งชาติต ้านทุจร ิต  (Zero Tolernance & Clean Thailand) มีพันธกิจในการสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากลโดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์คือประเทศ
ไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ50และ
นโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องและคณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 มีมติเห็นชอบ
ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
และในการนี้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้กำหนดให้ทุกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตพ้ืนที่ต้อง
รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณพ .ศ. 2558 เป็นต้นมาอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกเกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีคุณธรรมจริยธรรมและมีธรร
มาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอันสะท้อนคุณลักษณะที่ดี
ในการดาเนินงานในด้านต่างๆของหน่วยงานก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนหรือผู้รับบริการโดยหากหน่วยงานที่มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงก็จะสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีในการดาเนินงานในด้านต่างๆเช่นหน่วยงานมีความโปร่งใสใน
การให้ข้อมูลมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาสาธารณชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้
อย่างสะดวกทุกช่องทางและสามารถตรวจสอบได้หน่วยงานมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานเจ้าหน้าที่มีความพร้อมมีความเต็มใจและพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงานผู้บริหาร
มีการแสดงเจตจำนงสุจริตที่แน่วแน่ในการบริหารงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความปลอดจากการทุจริตใน
การปฏิบัติงานหน่วยงานมีวัฒนธรรมที่ดีอันเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมหน่วยงานมีระบบการ
ดำเนินงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานหน่วยงานมีระบบการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและมี
คุณธรรมในการปฏิบัต ิงานรวมทั ้งมีการบริหารงานบุคคลบริ หารงบประมาณและมีการมอบหมายงานให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมเป็นต้นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐเป็นกลยุทธ์เชิงรุกใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาลซึ่งสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดให้ทุก
หน่วยงานต้องดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐและสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็น 5 หน่วยงานต้นสังกัดได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษาต้อง
รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโดยในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 ได้กำหนดค่าเป้าหมายคะแนนของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐได้มีการเปลี่ยนแปลงแนว
ทางการประเมินโดยเป็นการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานที่แสดงถึงความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
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หน่วยงานภาครัฐให้สาธารณชนได้ทราบถึงการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จำนวน  43 ข้อมูล 10 
ตัวชี้วัด  ดังนี้ 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 
2. การใช้งบประมาณ 
3. การใช้อำนาจ 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6. คุณภาพการดำเนินงาน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 
9. การเปิดเผยข้อมูล 
10. การป้องกันการทุจริต 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 2  มีการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสบริหารงานกลุ่มงานภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒  
ทุกกลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มงานนโยบายและแผน   กลุ่มงานอำนวยการ กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล   กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหาร
การเงินและสินทรัพย์  กลุ่มกฎหมายและคดี   หน่วยตรวจสอบภายใน  และมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของกลุ่มงานเป็นกลยุทธ์เชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 และได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น 
 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือทราบผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

๒.  เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรค และได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุง พัฒนา มาตรการส่งเสริม
คุณธรรม และความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต ๒ 
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ส่วนที่ 2 

ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวิเคราะห์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 
ในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัติ และกำหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 
2565  มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
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1.  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2564) สรุปได้ดังนี้ 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 

2558 48.66 - - 
2559 70.83 เพ่ิมข้ึน + 22.17 
2560 70.19 ลดลง - 0.64 
2561 87.27 เพ่ิมข้ึน + 17.08 
2562 90.72 เพ่ิมข้ึน + 3.45 
2563 78.98 ลดลง - 11.74 
2564 97.68 เพ่ิมข้ึน +18.70 

 
จากตาราง พบว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปีปัจจุบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละ ๙๗.๖๘  โดยมีพัฒนาการ เพิ่มข้ึน 18.70  รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ได้คะแนนร้อยละ 90.72  มีพัฒนาการเพ่ิมขึ้น 3.45 และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้คะแนนน้อยที่สุด ร้อยละ 
48.66 ซี่งสะท้อนให้เห็นว่า  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีการพัฒนาปรังปรุงการ
ดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนในทุก ๆ ปี 
 
   2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ประจำปีงบประมาณ 2564 จำแนกตามตัวช้ีวัด มีผลการประเมิน ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.76 Excellence  ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 98.53 Excellence ผ่าน 
3 การใช้อำนาจ 99.45 Excellence ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 99.67 Excellence ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 100 Excellence ผ่าน 
6 คุณภาพการดำเนินงาน 97.25 Excellence ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.75 Excellence ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 96.76 Excellence ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 93.78 Very Good ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 100 Excellence ผ่าน 
รวม 97.68 AA ผ่าน 
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หมายเหตุ : คะแนนและระดับการประเมิน 

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 

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 2  มีคะแนนประเมินทุกตัวชี้วัดสูงกว่าร้อยละ๘๕ 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ AA จำนวน 9 ตัวชีว้ัด และมีผลการประเมินอยู่ในระดับ A จำนวน 
1 ตัวชี้วัด  และเม่ือพิจารณาคะแนนเรียงลำดับ ตัวชี้วัดตามผลการประเมินจากมากไปหาน้อย มีดังนี้  

ลำดับที่ ๑  ตัวชี้วัดที่ ๕   การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนน  100.00 
ลำดับที่ 2  ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต คะแนน ๑๐๐.๐๐ 
ลำดับที่ 3   ตัวชี้วัดที่ ๑   การปฏิบัติหน้าที่ คะแนน 99.76 
ลำดับที่ 4   ตัวชี้วัดที่ ๔   การใช้ทรัพย์สินของราชการ คะแนน 99.67 
ลำดับที่ 5   ตัวชี้วัดที่ ๓   การใช้อำนาจ คะแนน 99.45 
ลำดับที่ 6   ตัวชี้วัดที่ ๒   การใช้งบประมาณ คะแนน 98.53 
ลำดับที่ 7   ตัวชี้วัดที่ ๖   คุณภาพการดำเนินงาน คะแนน 97.25 
ลำดับที่ 8   ตัวชี้วัดที่ ๘   การปรับปรุงระบบการทางาน คะแนน 96.76 
ลำดับที่ 9   ตัวชี้วัดที่ ๗   ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนน 96.75 
ลำดับที่ 10   ตัวชี้วัดที่ ๙   การเปิดเผยข้อมูล คะแนน 93.78 

   
๓. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 จำแนกตามเครื่องมือประเมิน 3 เครื่องมือ มีผลการ
ประเมิน ดังนี้ 
 ผลคะแนนประเมินตามเครื่องมือประเมิน IIT (ตัวชี้วัดที่ ๑-๕) คะแนน ๒๙.84 

ผลคะแนนประเมินตามเครื่องมือประเมิน EIT (ตัวชี้วัดที่ ๖-๘) คะแนน 29.08 
ผลคะแนนประเมินตามเครื่องมือประเมิน OIT (ตัวชี้วัดที่ ๙-๑๐) คะแนน 38.76 

และเม่ือพิจารณาผลประเมินตามเครื่องมือประเมินเรียงลาดับคะแนนจากมากไปหาน้อย  
มีผลการประเมิน ดังนี้ 

 ผลการประเมินตามเครื่องมือประเมิน IIT มีคะแนนตัวชี้วัด  การแก้ปัญหาการทุจริต (100.00)  
การปฏิบัติหน้าที่ (๙๙.76)  การใช้ทรัพย์สินของราชการ (99.67) มีคะแนนตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ (๙8.53) มี
คะแนนสูงสุดตามลำดับ และตัวชี้วัดการใช้อำนาจ (99.45) มีคะแนนต่ำสุด 
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ผลการประเมินตามเครื่องมือประเมิน EIT มีคะแนนตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน 
(๙6.76) และมีคะแนนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร (๙6.75) มีคะแนนสูงสุด และมีคะแนนตัวชี้วัด 
 คุณภาพการดาเนินงาน (๙๗.25) มีคะแนนต่ำสุด 

ผลการประเมินตามเครื่องมือประเมิน OIT มีคะแนนตัวชี้วัดการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้คะแนน 
๑๐๐ และตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล 93.78  

๔. สรุปผลการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 จำแนกตามตัวช้ีวัด และ
จำแนกตามเครื่องมือประเมิน ที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก และคะแนนต่ำสุด 5 อันดับสุดท้าย มีผลดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

ตัวชี้วัด
ที ่

ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

1 10 การป้องกันการทุจริต 100 Excellence ผ่าน 
2 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 100 Excellence ผ่าน 
3 1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.76 Excellence ผ่าน 
4 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 99.67 Excellence ผ่าน 
5 3 การใช้อำนาจ 99.45 Excellence ผ่าน 
6 2 การใช้งบประมาณ 98.53 Excellence ผ่าน 
7 6 คุณภาพการดำเนินงาน 97.25 Excellence ผ่าน 
8 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 96.76 Excellence ผ่าน 
9 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 96.75 Excellence ผ่าน 

10 9 การเปิดเผยข้อมูล 93.78 Very Good ผ่าน 
 รวม 97.68  AA 

 
           ผลประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำแนกตามตัวชี้วัด และตามเครื่องมือประเมิน ที่มีคะแนนสูงสุด 5 ลำดับแรก 
คือ 

๑) มีผลประเมินคะแนนสูงสุดอันดับ ๑ คือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต(๑๐๐) 
๒)  มีผลประเมินคะแนนสูงสุดอันดับ 1 คือ ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต(๑๐๐) 
๓)  มีผลประเมินคะแนนสูงสุดอันดับ ๓ คือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ (๙๙.76) 
๔)  มีผลประเมินคะแนนสูงสุดอันดับ ๔ คือ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ(๙๙.67) 
๕)  ผลประเมินคะแนนสูงสุดอันดับ 5  คือ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ (๙๙.45) 
 ผลประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพ้ืนที่การ ศึกษา 

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำแนกตามตัวชี้วัด และตามเครื่องมือประเมิน ที่มีคะแนนต่ำสุด 5 ลำดับสุดท้าย คือ 
๑)  มีผลประเมินคะแนนต่ำสุดอันดับ ๑ คือ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (93.78) 
๒)  มีผลประเมินคะแนนต่ำสุดอันดับ ๒ คือ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร (96.75) 
๓)  มีผลประเมินคะแนนต่ำสุดอันดับ ๓ คือ ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน (96.76) 
๔)  มีผลประเมินคะแนนต่ำสุดอันดับ ๔ คือ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน(๙7.25 ) 
๕)   มีผลประเมินคะแนนต่ำสุดอันดับ 5 คือ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ (๙8.53 ) 
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๕. ผลการวิเคราะห์ตัวช้ีวัดจุดแข็ง ตัวช้ีวัดที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ผลประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 จำแนกตามตัวช้ีวัดที่มีคะแนนต่ำสุด 5 ลำดับ ตัวช้ีวัด มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีคะแนน 93.78  ระดับ A ผ่านการประเมิน  มีจุดอ่อนบางประเด็นที่
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ต้องจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ต่อไป  โดยจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในการดำเนินงานที่แสดงถึงการดำเนินการที่เป็นธรรม โปร่งใสในการดำเนินงาน ที่
มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  2 การ
รายงานผลสำเร็จ ความพึงพอใจการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ยังไม่สอดคล้องกับกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการแต่ละกลุ่มงาน เนื่องจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รายงานผล
สำรวจความพึงพอใจโดยใช้ข้อมูลและแบบสอบถามเกี่ยวกับตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเป็นการ
ประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานในภารกิจงาน 4 ด้าน (ด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และ
บริหารงานทั่วไป) ซึ่งข้อคำถามไม่สอดคล้องกับกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

ตัวชี้วัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  คะแนน  96.75  ระดับ  AA  มีจุดอ่อนบางประเด็นที่สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ต้องจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป  โดย
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนคือ การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ 
บุคลากรภายในหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียขาดการรับรู้ถึงข้อมูล ผลงานที่เผยแพร่ เนื่องจาก บุคลากรภายในและ
ภายนอกองค์กรบางส่วนอาจไม่ได้ไปเปิดเว็ปไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เพ่ือ
เข้าไปดูข้อมูลข่าวสาร ผลงานหรือผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

ตัวชี้วัดที่ 8   การปรับปรุงระบบการทำงาน  คะแนน 96.76  ระดับ  AA มีจุดอ่อนบางประเด็นที่สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ต้องจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป  ประเด็น
ที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนคือ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นเจ้าหน้าที่หน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
เจ้าหน้าที ่หน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  2 มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกา
ดำเนินงาน/ การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ ้นหรือไม่หน่วยงานสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นหน่วยงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 ติดต่อมีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 

ตัวชี้วัดที่ 6   คุณภาพการดำเนินงาน  คะแนน 97.25 ระดับ  AA  มีจุดอ่อนบางประเด็นที่สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ต้องจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป  ประเด็นที่เป็น
จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขโดยด่วนคือ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 ปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ปฏิบัติงานกับผู้มาติดต่อคนอ่ืนๆอย่างเท่าเทียม
กันมากน้อยเพียงใดเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ติดต่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล 
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ตัวชี้วัดที่ 2   การใช้งบประมาณ  คะแนน 98.53  ระดับ AA  มีจุดอ่อนบางประเด็นที่สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ต้องจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป  
คือ การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ และตรวจสอบพัสดุ อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินการ เนื่องจาก การ
เบิกจ่าย และการจัดจ้างทำเอกสาร ผู้รับผิดชอบบางแผนงาน/โครงการ ดำเนินการประสานการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วย
ตนเอง 
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ส่วนที่ 3 

วิธีการดำเนินการตามมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

 
         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  ๒ ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการ
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  ๒ 
เพ่ือนำสู่การแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้นการปรับปรุงระบบการทำงาน ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมประถมศึกษา
พิษณุโลก  เขต  ๒  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขและพัฒนาโดยเร่งด่วน 
จำนวน 5 ตัวชี้วัด คือ ๑)  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  ๒)  ตัวชี้วัดที่  ๗  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ๓)  ตัวชี้วัดที่  ๘ 
การปรับปรุงระบบการทำงาน   ๔)  ตัวชี้วัดที่  ๖  คุณภาพการดำเนินงาน ๕)   ตัวชี้วัดที่  ๒  การใช้งบประมาณ  
 มีรายละเอียดการขับเคลื่อนการดาเนินการ ดังนี้ 
  ๑)  มาตรการการเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2   มีข้ันตอน  และกำหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้             

              ๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ จัดทำโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2565 ที่มีแนวทางสอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านความโปร่งใสการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน การปฏิบัติ ตามมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างเคร่งครัด  
             ๒.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒  ดำเนินการเพ่ือเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ ความ
โปร่งใสในการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ         
ใน 5 ประเด็น คือ  
                ๒.๑ ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
                ๒.๒ การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
                ๒.๓ การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อ จัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ    
                ๒.๔  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
                 ๒.๕ การส่งเสรมิความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาส
ให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงาน
ของหน่วยงานโดย ให้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซด์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต ๒  และเพ่ิมช่องทางอ่ืน ๆ เช่น Facebook Line 

การกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 
       1. กำหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
       2. กำหนดกฎบัตร และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน 
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                  3. กำหนดนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
 4. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 
 5. กำหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 6. กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน 
 7. กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 8. กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
 9. กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 10. กำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
 
๒)  มาตรการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร การเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมิน คุณธรรม 

และความโปร่งใสของสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒   มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้  

                 ๑. ให้ผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส พร้อม
ทั้งเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานทางเว็บไซต์ของ ของสำนักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒  
                 ๒. สร้างการรับรู้ในการดำเนินการตามเกณฑ์ คุณธรรม และความโปร่งใสในแต่ละข้อมูล ให้กับบุคลากร
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ดังนี้  
                     ๒.๑ แจ้งผลการดำเนินงานในแต่ละข้อมูลใน การประชุมฝ่ายบริหาร ของสำนักงานเขต พ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ และผู้อำนวยการกลุ่มข้อมูลที่รับทราบจากท่ีประชุม แจ้งต่อบุคลากรภายใน
กลุ่มทราบ อย่างต่อเนื่อง  
                      ๒.๒ แจ้งประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูล แต่ละข้อมูล ให้บุคลากรทุกกลุ่มใน ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ทราบ และถือปฏิบัติตามแนวดำเนินการที่เผยแพร่ ทางระบบรับส่ง
เอกสารอิเล็คทรอนิคส์ และ ระบบไลน์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒     
                     ๒.๓ ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานในแต่ละข้อมูล ให้กับบุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒  

การกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 
 1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน  ตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส 
พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานทางเว็บไซต์ของ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต ๒                                                                                                     
                 2. จัดประชุมชี้แจง และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ให้ข้อมูลแก่บุคลากรทุกกลุ่ม สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต ๒                                                                                                      

๓) มาตรการการให้บริการแก่ผู้รับบริการของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  
มีข้ันตอนวิธีปฏิบัติงาน ดังนี้ 
                  ๑. ให้ทุกกลุ่มงานจัดระบบ จัดเตรียมแบบฟอร์ม ในภารกิจงานที่ให้บริการ และจัดสถานที่ในการอำนวย
ความสะดวก สำหรับให้บริการแก่ผู้รับบริการ  
                  ๒. กลุ่มงานจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ใน การให้บริการแก่ผู้รับบริการ    
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                  ๓. บุคลากรของทุกกลุ่มให้บริการแก่ผู้รับบริการ ตามแนวปฏิบัติ ดังนี้  
                       ๓.๑ บริการด้วยความสุภาพ พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ  
                       ๓.๒ บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว กระตือรือร้น ดูแลเอาใจใส่ ด้วยความเต็มใจ  
                       ๓.๓ ให้คำปรึกษาแนะนำตอบข้อซักถาม อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย   
                       ๓.๔ ให้บรกิารตามขั้นตอนการให้บริการตาม ลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม  
                ๔. ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ โดยจัดทำ QR Code ให้ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจ และ
จัดทำรายงาน 

การกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 
 1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน  ตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส 
พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานทางเว็บไซต์ของ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต ๒                                                                                                     
                 2. จัดประชุมชีแ้จง และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ให้ข้อมูลแก่บุคลากรทุกกลุ่ม สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต ๒    

๔) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2   มีข้ันตอนวิธีปฏิบัติงาน ดังนี้ 
                1. การจัดจ้างทำเอกสารของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จัดจ้าง  
โดยเจ้าหน้าที่พัสดุของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2       
                ๒.  เจ้าหน้าที่ของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ที่ประสงค์ จัดทำ
เอกสาร ให้ดำเนินการดังนี้  
                     ๒.๑ บันทึกขออนุมัติจ้างทำเอกสาร ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 อนุมัติให้ดำเนินการ โดย ระบุลักษณะเอกสารที่ จำนวน และแหล่ง งบประมาณที่เบิกจ่าย 
                     ๒.๒ ส่งบันทึกที่ได้รับอนุมัติ พร้อมต้นฉบับ เอกสารให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ล่วงหน้าก่อนเวลาที่จะใช้
เอกสาร อย่างน้อย ๗ วัน  
                 ๓. กรณีจำเป็นเร่งด่วน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์ จัดทำเอกสาร ประสานการดำเนินการกับ เจ้าหน้าที่
พัสดุ และได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ เป็นรายครั้ง 
                 ๔. ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2    
                 ๕. ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการ ทุกขั้นตอน ให้เป็นไป
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ ผ่าน ระบบ e-GP 
                 ๖. ห้ามมิให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัด จ้างเข้าไปเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นเสนอ หรือ
คู่สัญญา และให้คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องให้คำ
รับรองเป็นหนังสือ ว่าจะไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา 
                 ๗. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ทำหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยหน้าที่ของตนหาประโยชน์ จากการ
จัดซื้อจัดจ้าง  
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                 ๘. ห้ามให้บุคคลภายนอก ใช้อำนาจในตำแหน่ง หน้าที่ดำเนินงานโครงการที่เอ้ือประโยชน์กับตนเอง 
และพวกพ้องทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน 
                  ๙. ให้หัวหน้าหน่วยงาน กำกับ ดูแล การปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างผู้ กรณีปล่อยปะ
ละเลยให้ถือเป็นความผิดทางวินัย  
                 ๑๐. จัดให้มีระบบตรวจสอบเพ่ือป้องกันการเป็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา 
ของหน่วยงาน 
 

การกำหนดแนวทางการดำเนินงาน  
        ๑. ให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

      ๒. ให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ ให้เป็นไปตามข้ันตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยดำเนนิการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง 
กำหนดแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

            (๑) จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
            (๒) ทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 
            (๓) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด

คุณลักษณะพิเศษเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น  
            (๔) ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
            (๕) ขอเสนอที่ผู้ยื่นขอเสนอทุกราย 
            (๖) บันทึกรายการผลการการพิจารณาคัดเลือกเสนอ 
            (๗) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการคัดเลือก 
            (๘) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือรวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือแนบ

ท้ายสัญญาหรือข้อตกลง  
            (๙) การบริหารสัญญา 
            (๑๐) บันทึกการรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
            (๑๑) การควบคุมและการจำหน่าย 
     ๓. ห้ามมิให้เจ้าหน้าของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ 

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  และให้คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างใหค้ำรับรองเป็นหนังสือว่าจะไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

      ๔. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ 
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เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ยอมให้ผู้อื่นอาศัยหน้าที่ของตนหาผลประโยชน8จากการจัดซื้อจัดจ้างกับสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 2 

     ๕. ให้หัวหน้าหน่วยงาน กำกับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีปล่อยปละละเลยให้ถือเป็นความผิดทางวินัย 

     ๖. ให้มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ได้ผ่านช่องทาง  ดังนี้ 
          ๖.๑ ติดต่อด้วยตนเอง ที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 2 
          ๖.๒ ทางจดหมาย โดยส่งมาท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 2 

ถนนวังทอง - สากเหล็ก  ตำบลดินทอง  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก 65130  
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ส่วนที่ ๔  

ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 
ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ได้ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความ
โปร่งใสภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒  ประจำปีงบประมาณ 2565   จำนวน ๔ 
มาตรการใหญ่  เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง จุดอ่อน จำนวน ๕ ตัวชี้วัด ที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน และพัฒนาในประเด็นที่
ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และกลุ่มงานได้รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวน ๕ ตัวชี้วัด ตามแบบติดตามการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรม และความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒  ซึ่งได้รวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงาน และนำเสนอข้อมูลแบบความเรียง และภาพประกอบการดำเนินงาน มีผลการ
ดำเนินงาน ในแต่ละมาตรการ  ดังนี้ 

1) ผลการดำเนินงานตามมาตรการเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  งานประชาสัมพันธ์กลุ ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ดำเนินการตามมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ โดยเผยแพร่ภารกิจการของ
ผู้บริหารหน่วยงาน และบุคลากรในสังกัด ผ่านช่องทาง Facebook  LINE  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา http://www.phitsanulok2.go.th/webplk2/  สื่อสารสัมพันธ์ และเสียงตามสาย 
ปรากฏผลการดำเนินงาน  ดังนี้  

- ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์  http://www.phitsanulok2.go.th/webplk2/ 
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-ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง กลุ่มไลน์ (LINE) 

 

 

 

 

 

   

 

 

-ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกลุ่ม
งานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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๒) ผลการดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร การเผยแพร่ผลการดำเนินงานตาม
เกณฑ์ประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒    

ตัวชี้วัดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนผ่าน
ช่องทางที่หลากหลายสามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
โดยเฉพาะ อย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ การดำเนินงาน/การ
ให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ  ในการดำเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 2  มีการพัฒนาเว็บไซต์
ของสำนักงานเพ่ือให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เรื่องทุจริต การรับฟังความคิดเห็น และ
การถามตอบ ซึ่งจะมีแอดมินหรือผู้รับผิดชอบคอยตอบข้อร้องเรียนหรือข้อซักถามดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้จัดทำข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.phitsanulok2.go.th/webplk2/   
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๓) ผลการดำเนินงานตามมาตรการการให้บริการแก่ผู้รับบริการของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

    ผู้รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มงานมีการจัดทำผังขั้นตอนการให้บริการ และแสดงให้ผู้รับบริการเห็นอย่างชัดเจน  
ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาการให้บริการแต่ละขั้นตอน ผู้รับผิดชอบในการให้บริการจัดทำ
มาตรฐานการให้บริการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และติด
แผนผังการให้บริการของแต่ละกลุ่มงาน แสดงให้ผู้รับบริการเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการให้บรกิาร 
ระยะเวลาการให้บริการแต่ละขั้นตอน ผู้รับผิดชอบในการให้บริการ มีการประเมินความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ ให้
ผู้รับบริการได้ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพ่ือกลุ่มงานจะได้นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
ให้ดียิ่งขึ้น  แต่ละกลุ่มงานจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกใน
การติดต่องาน ทำให้ผู้รับบริการมีความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความประทับใจพร้อมทั้งจัดสถานที่รับรอง พักผ่อน 
และให้บริการเครื่องดื่ม น้าดื่ม กาแฟสด แก่ผู้รับบริการบริเวณโรงอาหาร และมีศาลาพักผ่อน มีจุดรับบัตรคิว และรับฟัง
ความคิดเห็น เรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการ  บุคลากรของทุกกลุ่มงานให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส พูดจาไพเราะ เต็มใจให้บริการ บริการด้วยความรวดเร็ว ดูแลเอาใจใส่ อธิบายรายละเอียดได้อย่างชัดเจน และ
เข้าใจง่าย เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนด เช่น กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ให้บริการแก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการบำนาญให้คำแนะนำช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก การบันทึกข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน 
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๔)  ผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2    
               ผู้รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต ๒  ได้ดำเนินการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และบันทึกรายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic GovernmentProcurement e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง  
เช่น การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์การดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่าน
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Government Procurement e-GP) ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลาง 
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5) โครงการเพื่อพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐในประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๕  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต ๒  ได้จัดทำโครงการเพื่อ
พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ให้ดีขึน้อย่าง
ต่อเนื่องโดยจัดให้มีการทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยกิจกรรม ดังนี้  

                      ๕.1  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ดำเนินการจัด
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายและได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานเขต
พื้นในการบริหารงานให้ถูกต้องเป็นไปตามนโยบาย โดยการทำ MOU ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  123  
โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  2 ดังภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพ
กิจกรรม  ดังนี้  
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๕.2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ดำเนินการสร้างจิตสำนึกและ 
ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต ให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริต ให้ดำรงตน

อย่างมีศักดิ์ศรีและมีเกียรติภูมิ ดังภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพกิจกรรม ดังนี้  
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                      ๕.3  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ดำเนินการปรับฐาน
ความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมในการดำเนินงาน ดังภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพกิจกรรมดังนี้ 
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                         ๕.4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ดำเนินการ
ส่งเสริมกิจกรรมทำความดีต่อต้านการทุจริต ดังภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพกิจกรรม ดังนี้  
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                         ๕.5. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ดำเนินการ
เสริมสร้างพัฒนายกระดับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบสู่การปฏิบัติ  ดังภาพข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพกิจกรรม ดังนี้ 
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           ๕.6   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้ดำเนินการสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และการดำเนินงานในด้านการส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต ได้แก่ 
                   -  กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต   
                   -  กิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ 
                   -  กิจกรรม 5 ส ทำความดี “เขตสุจริต จิตอาสา”   
                   -  กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
                   -  กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต/การจัดแสดงผลงานการดำเนินงานด้านคุณธรรม 
                      และความโปร่งใส และการเสริมสร้างธรรมภิบาลในองค์กร 
                    -  กิจกรรมลดช่องว่างระหว่างกลุ่มงานสร้างความสามัคคีในองค์กร   
                    -  กิจกรรมสร้างโลกสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสร้างความสามัคคี สร้างพลัง  ด้วยกีฬา 
PLK 2 เกม 
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๕.๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้กำหนดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม วัฒนธรรมองค์กร  โดยกำหนดกิจกรรมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ดังนี้ 

 
- กิจกรรมตรงเวลาสร้างคุณค่าแก่องค์กร 
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- ลด คัดแยกขยะ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติด และโฟม หิ้วปิ่นโต ถือตะกร้า พกถุงผ้า ใช้แก้ว
ส่วนตัว   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-แต่งกายถูกต้องเหมาะสมสุภาพและอนุรักษ์ผ้าไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ยิ้มแย้มแจ่มใสใส่ใจบริการ 
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- มุ่งผลสัมฤทธิ์ในงาน 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

- กิจกรรมจิตอาสา 
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ภาคผนวก 
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ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  ๒ 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  ๒ 

........................................................... 

 ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  ๒  ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  ซึ่งพบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง 
หรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน จำนวน ๕ ตัวชี้วัด ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมิน
คุณธรรม  และความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  ๒ ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๕  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  การดำเนินงานในภารกิจงานมีความเป็นธรรม  โปร่งใส  ปลอดการทุจริต  
ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน  จึงกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก                  เขต  ๒  ให้บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  ๒  ได้ถือปฏิบัติ  จำนวน 4 มาตรการ ดังนี้ 

๑. มาตรการการเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ บนเว็บไซต์ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2  มีรายละเอียด ดังนี้ 
                  ๑.๑ ให้ผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต ๒ ในแต่ละข้อมูลจำนวน ๔๓ ข้อมูลได้เผยแพร่ข้อมูลการ
ดำเนินงานทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต ๒ 

๑.๒  สร้างการรับรู้ในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใสในแต่ละข้อมูล 
ให้กับบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต ๒ ดังนี้ 

๑.๒.๑ แจ้งผลการดำเนินงานในแต่ละข้อมูลในการประชุมฝ่ายบริหารสำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต ๒ และผู้อำนวยการกลุ่มข้อมูลที่รับทราบจากท่ีประชุมแจ้งต่อบุคลากรภายใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต ๒ อย่างต่อเนื่อง 
   ๑.๒.๒ แจ้งประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลแต่ละข้อมูลให้บุคลากรทุกกลุ่มในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต ๒ ทราบและถือปฏิบัติตามแนวดำเนินการที่เผยแพร่ทางระบบรับ–ส่ง
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์และระบบ LINE ของ สพป. พิษณุโลกเขต ๒ 
   ๑.๒.๓ ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานในแต่ละข้อมูลจำนวน  ๔๓ ข้อมูลให้กับบุคลากรและ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต ๒ ทราบ 

๑.๓  กำหนดให้กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต ๒ เป็น
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการนี้ 
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 ๑.๔ ให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ และผู้อำนวยการ
กลุ่มทุกกลุ่ม ใน สพป.พิษณุโลก เขต ๒ เป็นผู้กำกับ ติดตาม การดำเนินการตามมาตรการ 

๒. มาตรการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร การเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมิน คุณธรรม และ
ความโปร่งใสของสำนักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ๒  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
  ๒.๑ ให้ผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ และเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานทางเว็บไซต์ของ ของ
สำนักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒  

๒.๒ สร้างการรับรู้ในการดำเนินการตามเกณฑ์ คุณธรรม และความโปร่งใสในแต่ละข้อมูล  
ให้กับบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ดังนี้  
         ๒.๒.๑ แจ้งผลการดำเนินงานในแต่ละข้อมูลใน การประชุมฝ่ายบริหาร ของสำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ และผู้อำนวยการกลุ่มข้อมูลที่รับทราบจากท่ีประชุม แจ้งต่อบุคลากร
ภายในกลุ่มทราบ อย่างต่อเนื่อง  
            2.๒.๒ แจ้งประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูล แต่ละข้อมูล ให้บุคลากรทุกกลุ่มใน ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ทราบ และถือปฏิบัติตามแนวดำเนินการที่เผยแพร่ ทาง
ระบบรับส่งเอกสารอิเล็คทรอนิคส์ และระบบไลน์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒    
          2.๒.๓ ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานในแต่ละข้อมูล ให้กับบุคลากร และผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ทราบ    

๓. มาตรการในการให้บริการแก่ผู้รับบริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒  มี
รายละเอียด  ดังนี้  

๓.๑ ให้ทุกกลุ่มงานจัดระบบ จัดเตรียมแบบฟอร์มในภารกิจงานที่ให้บริการ และจัดสถานที่ 
ในการอำนวยความสะดวก สำหรับให้บริการแก่ผู้รับบริการ 

           ๓.๒ กลุ่มงานจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (ถ้ามี) 
           ๓.๓  บุคลากรของทุกกลุ่มให้บริการแก่ผู้รับบริการ ตามแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

๑) บริการด้วยความสุภาพ พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ 
๒) บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว กระตือรือร้น ดูแลเอาใจใส่ ด้วยความเต็มใจ 

                     ๓) ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบข้อซักถาม อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย 
๔) ให้บริการตามขั้นตอนการให้บริการ ตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม 

 ๓.๔  ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ โดยจัดทำ QR Code ให้ผู้รับบริการได้ประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการของแต่ละกลุ่มงานผู้รับผิดชอบตามมาตรการ  
  ๓.๕  กำหนดให้กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต ๒เป็น
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามมาตรการนี้  
  ๓.๖ กำกับ ติดตาม โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ 
และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ใน สพป.พิษณุโลก  เขต ๒ 
 

๑.๔ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2  ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
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  ๔.๑  การจัดจ้างทำเอกสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ จัดจ้าง
โดยเจ้าหน้าที่พัสดุของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ 

           ๔.๒  เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ที่ประสงค์จัดทำเอกสาร ให้
ดำเนินการดังนี้ 

  ๑) บันทึกขออนุมัติจ้างทำเอกสาร ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต ๒ อนุมัติให้ดำเนินการ โดยระบุลักษณะเอกสารที่ จำนวน และแหล่งงบประมาณท่ีเบิกจ่าย 

๒)  ส่งบันทึกที่ได้รับอนุมัติ พร้อมต้นฉบับเอกสารให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ล่วงหน้าก่อน 
เวลาที่จะใช้เอกสาร อย่างน้อย ๗  วัน 

๓)  กรณีจำเป็นเร่งด่วน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสงค์จัดทำเอกสาร ประสานการ 
ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่พัสดุ และได้รับอนุมัติให้ดำเนินการเป็นรายครั้งผู้รับผิดชอบตามมาตรการ คือ งานพัสดุกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

๔.๓ ให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ และ 
ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ใน สพป.พิษณุโลก เขต ๒ เป็นผู้กำกับ ติดตาม การดำเนินการตามมาตรการ 

๔.๔ รายงานผลการกำกับ ติดตาม การดำเนินการตามมาตรการในการประชุมฝ่ายบริหารของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  ๒ ทุกวันพุธ 

๔.๕ ประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการ โดยใช้แบบติดตามการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรม และความโปร่งใส และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต ๒ 

 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  เดือน  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ 

ที่  ๒๖๘/๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 
 
 ด้วยมติคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงาน เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต แห่งชาติ  จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้กำหนดปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ได้กำหนดระยะเวลาและเตรียมความพร้อม
ในการรับการประเมินตามช่วงการประเมินต่าง ๆ ตามปฏิทินการประเมินดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ( Integrity and Transparency 
Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งครอบคลุมด้านความโปร่งใส  ด้านความพร้อมรับ
ผิด  ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  ด้านคุณธรรมการทำงานใน
หน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้   
คณะกรรมการอำนวยการ  
 มีหน้าที่ให้คำปรึกษา กำกับ ช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม  ตลอดจนแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการดำเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 
 ๑. นางผกาภรณ์  พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายวสันต์  ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายสมคิด  หาแก้ว รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ รองประธานกรรมการ 
 ๔. นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ รองประธานกรรมการ 
 ๕. ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กรรมการ 

๖. นางสุมาลี  ยอดยิ่ง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 
๗. นางสุราณี  เมืองมัจฉา  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  กรรมการ 
๘. นางลดาวัลย์   กอบฝั้น ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
๙. นางบุญญดา  วงศ์สุวคันธ    ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ  กรรมการ 

 ๑๐. น.ส.สุธิดา แผงดา ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 
  ๑๑. น.ส.สิริลักษณ์  เชาวน์เสริมสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  กรรมการ 
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 ๑๒. น.ส.วรากรณ์  โพธิ์มาก ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
 ๑๓. นางราตรี  แจ่มใส ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ  กรรมการ 
 ๑๔. นายพงศ์พีระ  ทองแบบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
 ๑๕. นายอำพล  ช้างพินิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการดำเนินงาน 
 มีหน้าที่วางแผน และสนับสนุนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ( Integrity and Transparency Assessment Online : 
ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งครอบคลุมด้านความโปร่งใส  ด้านความพร้อมรับผิด  ด้านความปลอด
จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
 ๑. นางผกาภรณ์  พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายวสันต์  ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายสมคิด  หาแก้ว รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ รองประธานกรรมการ 
 ๔. นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ รองประธานกรรมการ 
 ๕. ว่าที่ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  กรรมการ 
 ๖. นางสุราณี  เมืองมัจฉา ผอ.กลุ่มอำนวยการ  กรรมการ 
 ๗. น.ส.สุธิดา แผงดา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 
 ๘. นางสุมาลี  ยอดยิ่ง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ 
 ๙. นางลดาวัลย์  กอบฝั้น ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
 ๑๐. นางบุญญดา  วงศ์สุวคันธ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
 ๑๑ นางราตรี  แจ่มใส ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ  กรรมการ 
 ๑๒. นายพงศ์พีระ  ทองแบบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
 ๑๓. น.ส.วรากรณ์  โพธิ์มาก ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
 ๑๔. นายปิยะ  ธูปทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑๕. นางจิตติมา  สมถวิล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กรรมการ 
 ๑๖. น.ส.นิรัชพร  เวียงอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป  กรรมการ 
 ๑๗. น.ส.สิริลักษณ์  เชาวน์เสริมสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  กรรมการ 
 ๑๘. นางสุภานรี  ไทยโกษา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 
 ๑๙. น.ส.ขจีพันธ์  เสือขำ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 
 ๒๐. น.ส.สุดาภรณ์  อัมพรศักดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  กรรมการ 
 ๒๑. น.ส.นันทิกา  แก้วปัญญา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 
 ๒๒. น.ส.ยุพา  บุญสุข นักวิชาการพัสดุ  กรรมการ 
 ๒๓. นางมาลัย  รุ่งแสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กรรมการ 
 ๒๔. น.ส.บุญเรือง  คงพิรอด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กรรมการ 
 ๒๕. นางพรรณนิภา  เครือษา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  กรรมการ 
 ๒๖. นางมะลิ  กองธรรม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กรรมการ 
 ๒๗. นางพัสนันท์  เติบภักดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  กรรมการ 
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 ๒๘. นายจีระพงษ์  จันทร์คำ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กรรมการ 
 ๒๙. น.ส.พรธิดา  ดาบอ่อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   กรรมการ 
 ๓๐. น.ส.สุเนตร  แย้มกลิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
 ๓๑. นางสาวพรพิมล  อ่อนอุระ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
 ๓๒. นายวรศักดิ์  กันสุทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญงาน กรรมการ 
 ๓๓. นางทัศนาภา  สินศุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
 ๓๔. นางกนิษฐา  พึ่งม่วง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   กรรมการ 
 ๓๕. นางลำพึง  อ้นหนู นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   กรรมการ 
 ๓๖. นางณิชาภา  สังข์เมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   กรรมการ 
 ๓๗. นางสาวยุพิน  สิทธิไกรพงษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   กรรมการ 
 ๓๘. นางสาวปวีณรัตน์  สิริธนาเรือง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา กรรมการ 
 ๓๙. นางสรัญญา  แสงชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๔๐. นางนฤมล  จันทร์ฉาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๔๑. นายประเสริฐ  ปานรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๔๒. นางสาวสุพิมล  ทรงประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๔๓. นางสุพัตรา  ปานรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๔๔. นางสาวพัชรี  บุญนาคแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๔๕. นางเกษมศรี  รุณไชย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๔๖. นายธีรวัฒน์  ถาวรโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๔๗. น.ส.วิไลวรรณ  สุขป้อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ   กรรมการ 
 ๔๘. น.ส.นุชรี  วงศ์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ   กรรมการ 
 ๔๙. นายวิรัตน์  สุทัศน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ   กรรมการ 
 ๕๐. นางอนุตตรีย์  แซ่อุ่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กรรมการ 
 ๕๑. นายบุญสม  อิ้มทับ พนักงานธุรการ ระดับ ส 4/หัวหน้า  กรรมการ 
 ๕๒. นายอัตถพร  จันทรพินิจ ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 4  กรรมการ 
 ๕๓. นายสมบูรณ์  ทรัพย์ศิริ ช่างไม้ ชั้น 4  กรรมการ 
 ๕๔. น.ส.สกาวดาว งามวิลาศ ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)  กรรมการ 
 ๕๕. นายโรจน์  โพธิ์หอม ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)  กรรมการ 
 ๕๖. นายเกรียงศักดิ์  มงคลทอง ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)  กรรมการ 
 ๕๗. นายภานุกร  ปานนิ่ม ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด) กรรมการ 
 ๕๘. นายขจรศักดิ์  เสือขำ ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)  กรรมการ 
 ๕๙. น.ส.จันทิมา  เชื้อบุญไทย ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงินและบัญชี) กรรมการ 
 ๖๐. น.ส.ชลดา  ศรีสมัย ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงินและบัญชี) กรรมการ 
 ๖๑. นางนพมาศ  ฮุยเก๊ีย ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)  กรรมการ 
 ๖๒. นางเพ็ญศิณี ถคนันท์ธนโชติ  ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.ธุรการ)  กรรมการ 
 ๖๓. น.ส.พนิดา  จันทร์สอน ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.ธุรการ)  กรรมการ 
 ๖๔. น.ส.อารีย์  ยังเพ็ง ธุรการโรงเรียน (ช่วยราชการ)  กรรมการ 
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 ๖๕. นางสาวทิพย์สุคนธ์ สอนง่าย ช่วยราชการ (ปฏิบัติงาน รร.บ้านดินทอง) กรรมการ 
 ๖๖. นายอำพล  ช้างพินิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๖๗. น.ส.คณิตศาสตร์  บุญพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     
 ๖๘. น.ส.สุฑารัตน์  กองจิว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
คณะกรรมการดำเนินงานเปดิเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล 
 มีหน้าที่วางแผน จัดทำข้อมูลเพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือ
เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความ
โปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน
ร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ประกอบด้วย 
 
 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน 
 O1 โครงสร้าง 
 ๑. นายสมคิด  หาแก้ว  รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุราณี  เมืองมัจฉา  ผอ.กลุ่มอำนวยการ   กรรมการ 
 ๓. นายปิยะ  ธูปทอง  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๔. นางเกษมศรี  รุณไชย  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
 ๑. นายสมคิด  หาแก้ว  รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุราณี  เมืองมัจฉา  ผอ.กลุ่มอำนวยการ   กรรมการ 
 ๓. นายปิยะ  ธูปทอง  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๔. นางเกษมศรี  รุณไชย  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 O3 อำนาจหน้าที่ 
 ๑. นายสมคิด  หาแก้ว  รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุราณี  เมืองมัจฉา  ผอ.กลุ่มอำนวยการ   กรรมการ 
 ๓. นางจิตติมา  สมถวิล  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กรรมการ 
 ๔. น.ส.นิรัชพร  เวียงอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป   กรรมการ 
 O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
 ๑. นางสุมาลี  ยอดยิ่ง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   ประธานกรรมการ 
 ๒. น.ส.สุเนตร  แย้มกลิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
 ๓. นางสาวพรพิมล  อ่อนอุระ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
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 ๔. นายวรศักดิ์  กันสุทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญงาน กรรมการ 
 ๕. นางทัศนาภา  สินศุข            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
 O5 ข้อมูลการติดต่อ 
 ๑. นายสมคิด  หาแก้ว   รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุราณี  เมืองมัจฉา  ผอ.กลุ่มอำนวยการ   กรรมการ 
 ๓. นายปิยะ  ธูปทอง  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุราณี  เมืองมัจฉา  ผอ.กลุ่มอำนวยการ   กรรมการ 
 ๓. น.ส.สุธิดา  แผงดา  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  กรรมการ 
 ๔. นางบุญเรือง คงพิรอด  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กรรมการ 
 ๕. น.ส.พรธิดา  ดาบอ่อน  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กรรมการ 
 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ๑. นายสมคิด  หาแก้ว  รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุราณี  เมืองมัจฉา  ผอ.กลุ่มอำนวยการ   กรรมการ 
 ๓. นายปิยะ  ธูปทอง  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๔. นางเพ็ญศิณี  ถคนันท์ธนโชติ  ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.ธุรการ)  กรรมการ 
 O8 Q&A 
 ๑. นายสมคิด  หาแก้ว  รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุราณี  เมืองมัจฉา  ผอ.กลุ่มอำนวยการ   กรรมการ 
 ๓. นายปิยะ  ธูปทอง  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๔. นางเพ็ญศิณี  ถคนันท์ธนโชติ  ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.ธุรการ)  กรรมการ 
 O9 Social Network 
 ๑. นายสมคิด  หาแก้ว  รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุราณี  เมืองมัจฉา  ผอ.กลุ่มอำนวยการ   กรรมการ 
 ๓. นายปิยะ  ธูปทอง  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๔. นางเพ็ญศิณี  ถคนันท์ธนโชติ  ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.ธุรการ)  กรรมการ 
 ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน 
 กำกับติดตามโดย  นายสมคิด  หาแก้ว  รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ 
 O10 แผนดำเนนิงานประจำปี 
 ๑. นางสุมาลี  ยอดยิ่ง  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุเนตร  แย้มกลิ่น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
 O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน 
 ๑. นางสุมาลี  ยอดยิ่ง  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวพรพิมล  อ่อนอุระ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
 ๓. นางสุเนตร  แย้มกลิ่น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
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 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
 ๑. นางสุมาลี  ยอดยิ่ง  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวพรพิมล  อ่อนอุระ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
 ๓. นางสุเนตร  แย้มกลิ่น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
 O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ๑. นางสุราณี  เมืองมัจฉา ผอ.กลุ่มอำนวยการ  กรรมการ 
 ๒. ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  กรรมการ 

๓. นางสุมาลี  ยอดยิ่ง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ 
๔. นางลดาวัลย์   กอบฝั้น ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
๕. นางบุญญดา  วงศ์สุวคันธ    ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ  กรรมการ 

 ๖. น.ส.สุธิดา  แผงดา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 
  ๗. น.ส.สิริลักษณ์  เชาวน์เสริมสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  กรรมการ 
 ๘. น.ส.วรากรณ์  โพธิ์มาก ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
 ๙. นางราตรี  แจ่มใส  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ  กรรมการ 
 ๑๐. นายพงศ์พีระ  ทองแบบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
 ๑. นางสุราณี  เมืองมัจฉา  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  กรรมการ 
 ๒. ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  กรรมการ 

๓. นางสุมาลี  ยอดยิ่ง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ 
๔. นางลดาวัลย์   กอบฝั้น ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
๕. นางบุญญดา  วงศ์สุวคันธ    ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ  กรรมการ 

 ๖. น.ส.สุธิดา  แผงดา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 
  ๗. น.ส.สิริลักษณ์  เชาวน์เสริมสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  กรรมการ 
 ๘. น.ส.วรากรณ์  โพธิ์มาก ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
 ๙. นางราตรี  แจ่มใส  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ  กรรมการ 
 ๑๐. นายพงศ์พีระ  ทองแบบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
 ๑. นางสุราณี  เมืองมัจฉา  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  กรรมการ 
 ๒. ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  กรรมการ 

๓. นางสุมาลี  ยอดยิ่ง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ 
๔. นางลดาวัลย์   กอบฝั้น ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
๕. นางบุญญดา  วงศ์สุวคันธ    ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ  กรรมการ 

 ๖. น.ส.สุธิดา  แผงดา ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 
  ๗. น.ส.สิริลักษณ์  เชาวน์เสริมสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  กรรมการ 
 ๘. น.ส.วรากรณ์  โพธิ์มาก ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
 ๙. นางราตรี  แจ่มใส  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ  กรรมการ 
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 ๑๐. นายพงศ์พีระ  ทองแบบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมกา 
 O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
 ๑. นางสุราณี  เมืองมัจฉา  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  กรรมการ 
 ๒. ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  กรรมการ 

๓. นางสุมาลี  ยอดยิ่ง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ 
๔. นางลดาวัลย์   กอบฝั้น ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
๕. นางบุญญดา  วงศ์สุวคันธ    ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ  กรรมการ 

 ๖. น.ส.สุธิดา  แผงดา ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 
  ๗. น.ส.สิริลักษณ์  เชาวน์เสริมสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  กรรมการ 
 ๘. น.ส.วรากรณ์  โพธิ์มาก ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
 ๙. นางราตรี  แจ่มใส  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ  กรรมการ 
 ๑๐. นายพงศ์พีระ  ทองแบบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
 O17 E-Service 
 ๑. นายพงศ์พีระ  ทองแบบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายจีระพงษ์  จันทร์คำ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กรรมการ 
 ๓. นายปิยะ  ธูปทอง   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๔. นางทัศนาภา  สินศุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ 
 กำกับติดตาม โดย นายวสันต์  ปานทอง  รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ 
 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
 ๑. น.ส.สิริลักษณ์  เชาวน์เสริมสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุภานรี  ไทยโกษา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 
  ๓. น.ส.ขจีพันธ์  เสือขำ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 
 ๔. น.ส.สุดาภรณ์  อัมพรศักดิ์       นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 
 ๕. น.ส.นันทิกา  แก้วปัญญา  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 
 ๖. น.ส.อารีย์    ยังเพ็ง                ธุรการโรงเรียน (ช่วยราชการ)   กรรมการ 
 ๗. น.ส.จันทิมา  เชื้อบุญไทย ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงินและบัญชี) กรรมการ 
 ๘. นายภานุกร  ปานนิ่ม ลูกจ้างชั่วคราว  (เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด) กรรมการ 
 ๙. น.ส.ชลดา  ศรีสมัย ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงินและบัญชี) กรรมการ 
 O19 รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 
 ๑. น.ส.สิริลักษณ์  เชาวน์เสริมสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุภานรี  ไทยโกษา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 
  ๓. น.ส.ขจีพันธ์  เสือขำ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 
 ๔. น.ส.สุดาภรณ์  อัมพรศักดิ์       นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 
 ๕. น.ส.นันทิกา  แก้วปัญญา  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 
 ๖. น.ส.อารีย์    ยังเพ็ง                ธุรการโรงเรียน (ช่วยราชการ)   กรรมการ 
 ๗. น.ส.จันทิมา  เชื้อบุญไทย ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงินและบัญชี) กรรมการ 



  40 

 

 ๘. นายภานุกร  ปานนิ่ม ลูกจ้างชั่วคราว  (เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด) กรรมการ 
 ๙. น.ส.ชลดา  ศรีสมัย ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงินและบัญชี) กรรมการ 
 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
 ๑. น.ส.สิริลักษณ์  เชาวน์เสริมสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุภานรี  ไทยโกษา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 
  ๓. น.ส.ขจีพันธ์  เสือขำ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 
 ๔. น.ส.สุดาภรณ์  อัมพรศักดิ์       นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 
 ๕. น.ส.นันทิกา  แก้วปัญญา  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 
 ๖. น.ส.อารีย์    ยังเพ็ง                ธุรการโรงเรียน (ช่วยราชการ)   กรรมการ 
 ๗. น.ส.จันทิมา  เชื้อบุญไทย ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงินและบัญชี) กรรมการ 
 ๘. นายภานุกร  ปานนิ่ม ลูกจ้างชั่วคราว  (เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด) กรรมการ 
 ๙. น.ส.ชลดา  ศรีสมัย ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงินและบัญชี) กรรมการ 
 O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
 ๑. น.ส.สิริลักษณ์  เชาวน์เสริมสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุภานรี  ไทยโกษา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 
  ๓. น.ส.ขจีพันธ์  เสือขำ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 
 ๔. น.ส.สุดาภรณ์  อัมพรศักดิ์       นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 
 ๕. น.ส.นันทิกา  แก้วปัญญา  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 
 ๖. น.ส.อารีย์    ยังเพ็ง                ธุรการโรงเรียน (ช่วยราชการ)   กรรมการ 
 ๗. น.ส.จันทิมา  เชื้อบุญไทย ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงินและบัญชี) กรรมการ 
 ๘. นายภานุกร  ปานนิ่ม ลูกจ้างชั่วคราว  (เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด) กรรมการ 
 ๙. น.ส.ชลดา  ศรีสมัย ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงินและบัญชี) กรรมการ 
 O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 ๑. น.ส.สิริลักษณ์  เชาวน์เสริมสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุภานรี  ไทยโกษา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 
  ๓. น.ส.ขจีพันธ์  เสือขำ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 
 ๔. น.ส.สุดาภรณ์  อัมพรศักดิ์       นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 
 ๕. น.ส.นันทิกา  แก้วปัญญา  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 
 ๖. น.ส.อารีย์    ยังเพ็ง                ธุรการโรงเรียน (ช่วยราชการ)   กรรมการ 
 ๗. น.ส.จันทิมา  เชื้อบุญไทย ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงินและบัญชี) กรรมการ 
 ๘. นายภานุกร  ปานนิ่ม ลูกจ้างชั่วคราว  (เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด) กรรมการ 
 ๙. น.ส.ชลดา  ศรีสมัย ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงินและบัญชี) กรรมการ 
 O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
 ๑. น.ส.สิริลักษณ์  เชาวน์เสริมสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุภานรี  ไทยโกษา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 
  ๓. น.ส.ขจีพันธ์  เสือขำ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 
 ๔. น.ส.สุดาภรณ์  อัมพรศักดิ์       นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 
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 ๕. น.ส.นันทิกา  แก้วปัญญา  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 
 ๖. น.ส.อารีย์    ยังเพ็ง                ธุรการโรงเรียน (ช่วยราชการ)   กรรมการ 
 ๗. น.ส.จันทิมา  เชื้อบุญไทย ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงินและบัญชี) กรรมการ 
 ๘. นายภานุกร  ปานนิ่ม ลูกจ้างชั่วคราว  (เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด) กรรมการ 
 ๙. น.ส.ชลดา  ศรีสมัย ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงินและบัญชี) กรรมการ 
 O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
 ๑. น.ส.สิริลักษณ์  เชาวน์เสริมสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุภานรี  ไทยโกษา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 
  ๓. น.ส.ขจีพันธ์  เสือขำ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 
 ๔. น.ส.สุดาภรณ์  อัมพรศักดิ์       นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 
 ๕. น.ส.นันทิกา  แก้วปัญญา  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 
 ๖. น.ส.อารีย์    ยังเพ็ง                ธุรการโรงเรียน (ช่วยราชการ)   กรรมการ 
 ๗. น.ส.จันทิมา  เชื้อบุญไทย ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงินและบัญชี) กรรมการ 
 ๘. นายภานุกร  ปานนิ่ม ลูกจ้างชั่วคราว  (เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด) กรรมการ 
 ๙. น.ส.ชลดา  ศรีสมัย ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงินและบัญชี) กรรมการ 
 ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 กำกับติดตามโดย นายกิตติพงษ์  โปร่งเจริญ  รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ 
 O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ๑. นางลดาวัลย์  กอบฝั้น ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางราตรี  แจ่มใส ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ   กรรมการ 
 ๓. นางมาลัย  รุ่งแสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กรรมการ 
 ๔. นางพัสนันท์  เติบภักดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  กรรมการ 
 ๕. น.ส.บุญเรือง  คงพิรอด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กรรมการ 
 ๖. นางพรรณนิภา  เครือษา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  กรรมการ 
 ๗. น.ส.พรธิดา  ดาบอ่อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กรรมการ 
 ๘. นายจีระพงษ์  จันทร์คำ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กรรมการ 
 O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ๑. นางลดาวัลย์  กอบฝั้น ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางราตรี  แจ่มใส ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ   กรรมการ 
 ๓. นางมาลัย  รุ่งแสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กรรมการ 
 ๔. นางพัสนันท์  เติบภักดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  กรรมการ 
 ๕. น.ส.บุญเรือง  คงพิรอด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กรรมการ 
 ๖. นางพรรณนิภา  เครือษา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  กรรมการ 
 ๗. น.ส.พรธิดา  ดาบอ่อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กรรมการ 
 ๘. นายจีระพงษ์  จันทร์คำ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กรรมการ 
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 O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ๑. นางลดาวัลย์  กอบฝั้น ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางราตรี  แจ่มใส ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ   กรรมการ 
 ๓. นางมาลัย  รุ่งแสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กรรมการ 
 ๔. นางพัสนันท์  เติบภักดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  กรรมการ 
 ๕. น.ส.บุญเรือง  คงพิรอด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กรรมการ 
 ๖. นางพรรณนิภา  เครือษา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  กรรมการ 
 ๗. น.ส.พรธิดา  ดาบอ่อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กรรมการ 
 ๘. นายจีระพงษ์  จันทร์คำ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กรรมการ 
 O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
 ๑. นางลดาวัลย์  กอบฝั้น ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางราตรี  แจ่มใส ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ   กรรมการ 
 ๓. นางมาลัย  รุ่งแสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กรรมการ 
 ๔. นางพัสนันท์  เติบภักดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  กรรมการ 
 ๕. น.ส.บุญเรือง  คงพิรอด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กรรมการ 
 ๖. นางพรรณนิภา  เครือษา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  กรรมการ 
 ๗. น.ส.พรธิดา  ดาบอ่อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กรรมการ 
 ๘. นายจีระพงษ์  จันทร์คำ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กรรมการ 
 ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส 
 กำกับติดตามโดย 
           ๑. นายวสันต์   ปานทอง   รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ 
            ๒. นายสมคิด  หาแก้ว   รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ 
            ๓. นายกิตติพงษ์  โปร่งเจริญ   รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ 
 O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๑. น.ส.สุธิดา  แผงอ่อน ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี ประธานกรรมการ 
 ๒. น.ส.วรากรณ์  โพธิ์มาก ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
 O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๑. น.ส.สุธิดา  แผงอ่อน ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี ประธานกรรมการ 
 ๒. นายพงศ์พีระ  ทองแบบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๑. น.ส.สุธิดา  แผงอ่อน            ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี ประธานกรรมการ 
 ๒. ว่าที่ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ   กรรมการ 
 O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
 ๑. นายพงศ์พีระ  ทองแบบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายจีระพงษ์  จันทร์คำ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กรรมการ 
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 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 ๑. นางสุราณี  เมืองมัจฉา  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  กรรมการ 
 ๒. ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  กรรมการ 

๓. นางสุมาลี  ยอดยิ่ง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ 
๔. นางลดาวัลย์   กอบฝั้น ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
๕. นางบุญญดา  วงศ์สุวคันธ    ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ  กรรมการ 

 ๖. น.ส.สุธิดา  แผงดา ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 
  ๗. น.ส.สิริลักษณ์  เชาวน์เสริมสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  กรรมการ 
 ๘. น.ส.วรากรณ์  โพธิ์มาก ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
 ๙. นางราตรี  แจ่มใส  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ  กรรมการ 
 ๑๐. นายพงศ์พีระ  ทองแบบ   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
 ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต 
 กำกับติดตามโดย 
 ๑. นายวสันต์   ปานทอง     รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ 
 ๒. นายสมคิด  หาแก้ว    รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ 
 ๓. นายกิตติพงษ์  โปร่งเจริญ   รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ 
 ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
 ๑. ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายอำพล  ช้างพินิจ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  กรรมการ 
 ๓. น.ส.สุฑารัตน์  กองจิว   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นางเกษมศรี  รุณไชย  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
 ๑. ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ   ประธานกรรมการ 
 ๒. น.ส.นุชรี   วงค์แก้ว     ศึกษานิเทศก์ชำนาญกา  กรรมการ 
 ๓. นางสุกัญญา  อำไพพงษ์      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  กรรมการ 
 ๔. น.ส.คณิตศาสตร์  บุญพันธ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕. นางเพ็ญศิณี ถคนันท์ธนโชติ      ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.ธุรการ)  กรรมการ 
 O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
 ๑. นางสุราณี  เมืองมัจฉา ผอ.กลุ่มอำนวยการ   กรรมการ 
 ๒. น.ส.วรากรณ์  โพธิ์มาก ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
 ๓. น.ส.ยุพา  บุญสุข นักวิชาการพัสดุ    กรรมการ  
 ๔. นางจิตติมา  สมถวิล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กรรมการ 
 O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 ๑. นางสุราณี  เมืองมัจฉา ผอ.กลุ่มอำนวยการ   กรรมการ 
 ๒. น.ส.วรากรณ์  โพธิ์มาก ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
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 ๓. น.ส.ยุพา  บุญสุข นักวิชาการพัสดุ    กรรมการ  
 ๔. นางจิตติมา  สมถวิล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กรรมการ 
 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 ๑. นายกิตติพงษ์  โปร่งเจริญ  รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ ประธานกรรมการ 
 ๒. ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ   กรรมการ 
 ๓. นางเกษมศรี  รุณไชย  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๔. นางสุมาลี  ยอดยิ่ง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ 
๕. นางทัศนาภา  สินศุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
๖. น.ส.สุเนตร  แย้มกลิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๑. นายวสันต์  ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒  ประธานกรรมการ 
๒. นางสรัญญา  แสงชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓. นางนฤมล  จันทร์ฉาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔. นายประเสริฐ  ปานรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๕. นางสุกัญญา  อำไพพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
 ๖. นายธีรวัฒน ์ ถาวรโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
 ๗. นางสาววิไลวรรณ  สุขป้อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 
๑. นายวสันต์  ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุพิมล  ทรงประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๓. นางสุพัตรา  ปานรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ  
๔. นายประเสริฐ  ปานรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๕. นางสุกัญญา  อำไพพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๖. นายธีรวัฒน ์ ถาวรโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
๑. นายวสันต์  ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุพิมล  ทรงประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
๓. นายประเสริฐ  ปานรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๔. นางสุกัญญา  อำไพพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๕. นายธีรวัฒน ์ ถาวรโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
 ๖. นางสาววิไลวรรณ  สุขป้อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
 ๗. นายวิรัตน์  สุทัศน ์ ศึกษานเิทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
 ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 ๑. ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางเกษมศรี  รุณไชย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ  
 ๓. น.ส.พัชรี  บุญนาคแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
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 ๔. น.ส.สุฑารัตน์  กองจิว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๕. น.ส.คณิตศาสตร์  บุญพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๖. นายวิรัตน์  สุทัศน ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
 ๗. น.ส.นุชรี  วงค์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
 ๘. นายอำพล  ช้างพินิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
 O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 ๑. ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางเกษมศรี  รุณไชย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ  
 ๓. น.ส.พัชรี  บุญนาคแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๔. น.ส.สุฑารัตน์  กองจิว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๕. น.ส.คณิตศาสตร์  บุญพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๖. นายวิรัตน์  สุทัศน ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
 ๗. น.ส.นุชรี  วงค์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
 ๘. นายอำพล  ช้างพินิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
 ๑. นางเกษมศรี  รุณไชย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๒. น.ส.นุชรี  วงค์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 
 ๑. น.ส.สิริลักษณ์  เชาวน์เสรมิสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุภานรี  ไทยโกษา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 
 ๓. น.ส.นันทิกา  แก้วปัญญา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 ๑. นายปิยะ  ธูปทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายอัตถพร  จันทรพินิจ ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 4 กรรมการ 
 ๔. นายพงศ์พีระ  ทองแบบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
 ๓. นายจีระพงษ์  จันทร์คำ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ 
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
 ๑. นายพงศ์พีระ  ทองแบบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางนพมาศ  ฮุยเกี๊ยะ ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน) กรรมการ 
 ๓. นายโรจน์  โพธิ์หอม ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม) กรรมการ 
คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่ม 
 ๑. นางสาวพัชรี  บุญนาคแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๒. น.ส.คณิตศาสตร์  บุญพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๓. นางนพมาศ  ฮุยเกี๊ยะ ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน) กรรมการ 
 ๔. นางอนุตตรีย์   แซ่อุ่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ 
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
 ๑. ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ประธานกรรมการ 
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 ๒. นางสุกัญญา  อำไพพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
 ๓. น.ส.สุฑารัตน์  กองจิว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
 ๔. นายธีรวัฒน์  ถาวรโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  กรรมการ 
 ๕. น.ส.นุชรี  วงศ์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  กรรมการ 
 ๖. นายอำพล  ช้างพินิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นางอนุตตรีย์  แซ่อุ่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๘. นางเกษมศรี  รุณไชย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกท่านปฏิบัติงานอยา่งมี
คุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของ
หน่วยงานและมอบความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕      
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คณะผู้จัดทำ 
 

ที่ปรึกษา  
๑. นางผกาภรณ์ พลายสังข์   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  

  ๒. นายวสันต์ ปานทอง        รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
  3. นายสมคิด  หาแก้ว         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
  4. นายกิตติพงษ์  โปร่งเจริญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
  5. ว่าที่ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
คณะผู้จัดทำรายงาน  
  ๑. ว่าที่ร.ต.วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  ๒. นางสาวพัชรี บุญนาคแย้ม             ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
  ๓. นางเกษมศรี รุณไชย                   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
  ๔. นางสาวคณิตศาสตร์ บุญพันธ์        ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   
  ๕. นางสาวสุฑารัตน์ กองจิว              ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
          ๖. นายวิรัตน์     สุทศัน์                   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
  ๗. นายธีรวัฒน ์ถาวรโชติ                 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  
  ๘. นางสาวนุชรี วงค์แก้ว                  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ   
           9. นายอำพล ช้างพินิจ                   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
  

 



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก  เขต ๒
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