
ผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ค าน า 

 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment – ITA)  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  พบว่า คะแนนการประเมินในตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85  มีจ านวน 

6 ตัวชี้วัด  ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรได้รับการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานเพ่ือก าหนดมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงาน ให้มากขึ้น                        

ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  ก าหนดมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในส านักงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้ 6 มาตรการ โดยได้ด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว               

และสรุปผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงาน  

ผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานฉบับนี้ 

ประกอบด้วยผลการด าเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน จากตัวชี้วัดที่ควรได้รับการพัฒนา 6 ตัวชี้วัด ได้แก่  การใช้งบประมาณ  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  

ประสิทธิภาพการสื่อสาร  การปรับปรุงระบบการท างาน  การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต  เพ่ือให้

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment – ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จึงจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(รอบ 6 เดือน) เพ่ือสารมารถน าไปเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ การ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 

Assessment – ITA) ในปีต่อไป 

 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

 มิถุนายน 2563 



การด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงาน (รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 บัดนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  ได้ด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงาน (รอบ 6 

เดือน)  ประกอบด้วย 6 มาตรการ  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

มาตรการ รายละเอียดการ
ด าเนินการ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

1) มาตรการ
ป้องกันการรับ
สินบน 

จัดท ามาตรการ
ป้องกันการรับสินบน 
และเผยแพร่
มาตรการสู่
สาธารณชน เมื่อวันที่ 
5 มีนาคม 2563 

เดือนมีนาคม 2563 มาตรการป้องกันการรับสินบน การป้องกันการรับสินบนของผู้บังคับบัญชา 
บุคลากร เจ้าหน้าที่ เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับ ประกาศหลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด 

 

2) แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการที่ถูกต้อง 

จัดท าแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการที่ถูกต้อง 
และเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน เมื่อวันที่  
25 กุมภาพันธ์ 2563 

เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการบุคลภายใน
และภายนอกหน่วยงานราชการ เป็นไปตาม 
กฎระเบียบข้อบังคับ ประกาศหลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด 

 

 

 

 



มาตรการ รายละเอียดการ
ด าเนินการ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

3) มีช่องทาง
ติดต่อสื่อสาร
หลายช่องทาง 

จัดให้มีช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารหลาย
ช่องทาง และ
ปรับปรุง  เว็ปไซต์
ของหน่วยงานให้
อัพเดทและเป็น
ปัจจุบัน 

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

(1) เว็ปไซต์  สพม.เขต 23 
(2) เว็บเพจ  สพม.เขต 23 
(3) ไลน์กลุ่ม สพม.เขต 23 
(4) ศูนย์ร้องเรียน สพม.เขต 23 
(ก าหนดให้ใช้ห้องกลุ่มกฎหมายและ
คดี) 
(5) ป้ายติดประกาศหน้าส านักงาน 

ผู้มาติดต่อหรือผู้มีสวนได้ส่วนเสียและ
สาธารณชนมีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
รวมถึงสามารถร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้หลายช่องทาง    
ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการ
ติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

4) มาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ 

จัดท ามาตรการ
ตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ (เผยแพร่ข้อ
มาตรการ เมื่อวันที่   
5 มีนาคม 2563 

เดือนมีนาคม 2563 -มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
-คู่มือการปฏิบัติงานทุกกลุ่มงาน 

การใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา บุคลากร 
เจ้าหน้าที่ เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรฐาน 
คู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรการ รายละเอียดการ
ด าเนินการ 

ระยะเวลาการ
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

5)มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

(1)จัดท ามาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ (เผยแพร่
มาตรการเมื่อวันที่ 5 
มีนาคม 2563) 
(2)เผยแพร่ข้อมูลที่
ถูกต้อง รวดเร็ว 
ตรงไปตรงมา 
(3)จัดท าแนวทางใน
การให้บริการอย่าง
โปร่งใสและเป็น
ปัจจุบันบนเว็ปไซต์
ของสพม.เขต 23 

ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

(1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 
(2) การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็ปไซต์ สพม.เขต 23 

การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของ                 
สพม.เขต 23 เป็นไปตามมาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ 
ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน                  
5 ประเด็น  คือ 
(1)ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน 
(2)การบริหารงาน 
(3)การบริหารเงินงบประมาณ 
(4)การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(5)การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรการ รายละเอียดการ
ด าเนินการ 

ระยะเวลาการด าเนินการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 

6) มาตรการ
ป้องกันการ
ทุจริต 

(1)จัดท ามาตรการ
ป้องกันการทุจริต 
(เผยแพร่มาตรการ
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 
2563) 
(2)เพ่ิมช่องทางใน
การร้องเรียนการ
ทุจริต 
(3)ก าหนด
มาตรการให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมใน 
    -การให-้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 
    -การแสดงความ
คิดเห็น ให้
ข้อเสนอแนะ 

เดือนมีนาคม 2563 (1)มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วม 
(2)มาตรการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
(3)มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 
(5)แผนป้องกันการทุจริต 

(1)การใช้มาตรการป้องกันการทุจริตของ
ผู้บังคับบัญชา บุคลากร เจ้าหน้าที่ รวมถึง            
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน 
เป็นไปตามแผนป้องกันการทุจริต กฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับ ประกาศหลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด 
(2)ผู้ร้อง ผู้เป็นพยานและผู้ถูกกล่าวหาได้รับ
การคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้อง
และ   ผู้เป็นพยาน  มาตรการคุ้มครองผู้           
ถูกกล่าวหา  ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพใน
การป้องกันการทุจริต และมีความเป็นธรรม
กับผู้ร้อง ผู้เป็นพยานและผู้ถูกกล่าวหารวม 

 



    -กระบวนการ
วางแผนและ
ตัดสินใจ 
    -ร่วมสร้างความ
ร่วมมือ 
(4)ก าหนด
มาตรการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
ประกอบด้วย 
    -มาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องและผู้
เป็นพยาน 
    -มาตรการ
คุ้มครองผู้ถูก
กล่าวหา 
(5) มาตรการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนนิการตามมาตรการเพื่อส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสในส านักงาน 
แยกตามมาตรการที่ก าหนด 

 

 

1) มาตรการป้องกันการรับสินบน 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2) แนวปฏบิัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สนิของทาง

ราชการที่ถูกต้อง 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการการยืมทรัพย์สิน 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

 

บทน า 

 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับ 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 2 การยืมทรัพย์สิน 

ของราชการ หรือทรัพย์สินของรัฐ หมายถึง ทรัพย์สินของแผ่นดินและสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามประมวล 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นพัสดุที่อยู่ในความครอบครองดูแลของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น  ๆ 

ดังนั้น ต้องมีการบริหารพัสดุตามมาตรา 113 ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 โดยการบริหารงานพัสดุแบ่งออกเป็นกระบวนการต่าง ๆ คือ การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย         

การยืม การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ ซึ่งในการยืมพัสดุนั้น ตามข้อ 207 ของระเบียบ

กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมายถึง การที่บุคคล / นิติบุคคล 

ซึ่งเรียกว่าผู้ให้ยืม ให้บุคคล / นิติบุคคล ซึ่งเรียกว่าผู้ยืม ยืมใช้ทรัพย์สิน โดยตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินนั้นเมื่อได้

ใช้เสร็จแล้ว โดยการให้ยืม หรือ น าพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพ่ือประโยชน์ของทางราชการจะกระท ามิได้ 

โดยหลักเกณฑ์การยืมพัสดุของส่วน ราชการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1. การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป หมายถึง การยืมพัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร อายุการใช้งานยืนนาน 

ได้แก่ ครุภัณฑ์ หรือวัสดุที่ใช้แล้วไม่หมดไป เป็นต้น  

2. การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง หมายถึง การยืมพัสดุที่มีลักษณะโดยสภาพเมื่อใช้งานแล้ว

สิ้นเปลือง หมดไป หรือไม่คงสภาพเดิมอีกต่อไป เช่น วัสดุส านักงาน เป็นต้น 

 

 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

25 กุมภาพันธ์ 2563 

 

 

 

 

 



การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  

ตามข้อ 207 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

ก าหนดให้ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิด

เสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของ

ตนเองหรือ ชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคา

ที่เป็นอยู่ ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

1. ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร หรือเมือง 

พัทยา แล้วแต่กรณี ก าหนด  

2. หน่วยงานของรัฐอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด ทั้งนี้เมื่อครบ              

ก าหนดยืม ให้ผู้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบ

ก าหนด 

 

นโยบายการยืมและคืนทรัพย์สิน 

  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับ 

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จึงก าหนดนโยบายการยืมและคืนทรัพย์สิน เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติงานส าหรับ

การขอยืม / คืนทรัพย์สินอันเป็นพัสดุประเภทใช้คงรูปและประเภทใช้สิ้นเปลืองส าหรับส่วนราชการภายใน

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือให้การยืม / คืนพัสดุ          

มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้  

 

ค าจ ากัดความ 

“ส านักงาน” หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  

“ส่วนราชการ” หมายถึง ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

“ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น” หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการภายในส านักงานได้แก่ ผู้อ านวยการกลุ่มภายใน

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 และให้หมายความรวมถึงผู้รักษาราชการแทนหัวหน้า             

ส่วนราชการนั้น ๆ ด้วย  

“ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 23 หรือผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 

“รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายถึง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 หรือผู้รักษาราชการแทน 



“เจ้าหน้าที”่ หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

“หน่วยงานภายนอก” หมายความรวมถึง หน่วยงานราชการอ่ืน องค์กร นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก  

“ทรัพย์สิน/ทรัพย์สินของทางราชการ” หมายถึง วัสดุ ทรัพย์สินหรือทรัพย์สินทุกชนิดของทางราชการ 

หรือพัสดุที่ได้มีการจัดซื้อหรือจัดให้มีขึ้นจากงบประมาณรายจ่ายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 23 รวมถึงการได้มาของ ทรัพย์สินนั้นในทางอ่ืน ๆ เช่น การบริจาค เป็นต้น และวัสดุทรัพย์สินนั้นอยู่ใน

ความครอบครองดูแลรักษาเทศบาล  

“ยืมหรือยืมใช้” หมายถึง การที่เทศบาลซึ่งเรียกว่าผู้ให้ยืม ให้บุคคล/หน่วยงานภายนอก ซึ่งเรียกว่า            

ผู้ยืม ยืมใช้วัสดุทรัพย์สินหรือทรัพย์สิน โดยตกลงว่าจะคืนวัสดุทรัพย์สินหรือทรัพย์สินนั้น เมื่อได้ใช้เสร็จแล้ว 

ทั้งนี้ไม่ว่า จะเป็นการยืมใช้คงรูปหรือยืมใช้สิ้นเปลือง 

 

ประเภทขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ  

ในการขอยืมทรัพย์สินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้แบ่งการยืมทรัพย์สิน

เป็นสองประเภท ดังนี้  

1. การยืมทรัพย์สินของหน่วยงานภายนอก  

การขอใช้หรือยืมใช้ทรัพย์สินของส านักงานนอกจากรถยนต์ ให้ยื่นค าขอต่อส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา ในเวลาอันสมควร โดยต้องยื่นค าขอให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           

อนุมัติ เป็นรายกรณีไปตามความเหมาะสม  

2. การขอยืมใช้ทรัพย์สินของส่วนราชการภายในส านักงาน กรณีส่วนราชการภายในส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา ขอใช้หรือยืมพัสดุของเทศบาลนอกจากรถยนต์ ให้ท าบันทึกขอยืมทรัพย์สิน ลงนามโดย

ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของส่วนราชการที่ประสงค์ยืมทรัพย์สินนั้น แล้วส่งบันทึกการขอยืมทรัพย์สินมายัง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบทรัพย์สิน เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของส่วนราชการทราบและลงนามอนุมัติ การยืม

ทรัพย์สิน  

ทั้งนี้ ผู้ที่ขอใช้หรือยืมใช้ต้องบ ารุงรักษา ใช้วัสดุทรัพย์สินหรือทรัพย์สินที่ให้ใช้หรือยืมใช้นั้น ให้เหมือน 

วิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง และต้องรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องหรือความเสียหายนั้นตาม

มูลค่า ความเสียหายหรือซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมและส่งคืน  

 

ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของหน่วยงานภายนอก  

การยืมทรัพย์สินของหน่วยงานภายนอกที่ประสงค์จะยืมทรัพย์สินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 23  มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้  



1. หน่วยงานภายนอกที่มีประสงค์ต้องการยืมทรัพย์สิน หรือมีหนังสือหรือใบยืมส่งเรื่องการยืมนั้น

มายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. เมื่อส่วนราชการภายในที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น ได้รับหนังสือ/ใบยืมให้ตรวจสอบทรัพย์สิน และ

เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาตามล าดับต่อไป  

3. เมื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ลงนามอนุมัติการยืมแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ของส่วน

ราชการที่ได้รับทรัพย์สินนั้น ด าเนินการจัดเตรียมทรัพย์สินตามที่มีการยืมตามที่หัวหน้าส่วนราชการ ของรัฐลง

นามอนุมัติ  

4. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น ท าการบันทึกการยืมลงในเอกสารการ        ยืม

ทรัพย์สินเพ่ือใช้งานให้ผู้ยืมลงนาม และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่ได้รับผิดชอบ ทรัพย์สินลงนามจ่าย                

ก ากับอีกครั้ง 

กระบวนการยืมในการยืมทรัพย์สินของหน่วยงานราชการอื่น/บุคคลภายนอก 

ล าดับ กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เริ่มต้นการยืมทรัพย์สิน  
2 หน่วยงานภายนอกที่มีประสงค์ ยืมทรัพย์สิน มีหนังสือส่ง เรื่อง

การยืมนั้น มายังเทศบาลต าบลท่าพระ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีความ 
ประสงค์ยืม 

3 เมื่อส่วนราชการภายในที่รับผิดชอบนั้น ได้รับหนังสือฯ ให้ 
ตรวจสอบทรัพย์สิน และเสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา เพ่ือ 
พิจารณาตามล าดับต่อไป 

เจ้ าหน้ าที่ ของส่ วนราชการที่
รับผิดชอบ ทรัพย์สิน 

4 เสนอเรื่องการยืมทรัพย์สินให้ผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณา            
ตามล าดับต่อไป 

เจ้ าหน้ าที่ ของส่ วนราชการที่
รับผิดชอบ ทรัพย์สิน/หัวหน้าส่วน
ราชการ 

5 การพิจารณาลงนามอนุมัติการยืม นายกเทศมนตรีต าบลท่าพระ 
6 เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน ตรวจสอบ 

และจัดเตรียมทรัพย์สิน 
เจ้ าหน้ าที่ ของส่ วนราชการที่
รับผิดชอบ ทรัพย์สิน 

7 เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน ประสานงาน
กับหน่วยงานภายนอก ที่มีความประสงค์ยืม และส่งมอบ
ทรัพย์สินที่ยืม พร้อมลงนามก ากับในเอกสาร การยืมทรัพย์สิน
เพ่ือใช้งาน อีกครั้ง 

เจ้ าหน้ าที่ ของส่ วนราชการที่
รับผิดชอบ ทรัพย์สิน/หน่วยงาน
ราชการอ่ืน/ บุคคลภายนอกที่มี
ความประสงค์ยืม 

8 ท าการรับมอบทรัพย์สิน และลงนามในเอกสารการยืม เจ้ าหน้าที่หน่วยงานที่มีความ
ประสงค์ ยืม 

9 สิ้นสุดกระบวนการยืม  
 



ขั้นตอนการคืนทรัพย์สินหน่วยงานภายนอก  

การคืนทรัพย์สินของหน่วยงานภายนอกที่ประสงค์จะคืนทรัพย์สินของเทศบาล มีขั้นตอนการ

ด าเนินงาน ดังนี้  

1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มีความประสงค์คืน ประสานน าทรัพย์สินมาคืนในเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่ 

รับผิดชอบทรัพย์สิน โดยสามารถนัดหมายล่วงหน้าได้  

2. เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มีความประสงค์คืน น าทรัพย์สินมาคืนต้องลงนามในเอกสารการยืมทรัพย์สิน

ในส่วนของการคืนทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น  

3. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน ตรวจสอบทรัพย์สินที่คืนมา พร้อมกับลงนาม

ก ากับ ในเอกสารและจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 

 

กระบวนการการคืนทรัพย์สิน 

  

ล าดับ กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เริ่มต้นการคืนทรัพย์สิน  
2 หน่วยงานภายนอกที่มีความประสงค์คืน ประสานน าทรัพย์สนิมาคืน

ที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบ  ทรัพย์สิน โดยนัดหมาย
ลว่งหน้า 

เ จ้ าหน้าที่ หน่วยงาน/หน่วยงาน 

ภายนอกที่มีความประสงค์คืน 

3 หน่วยงานภายนอกมีความประสงค์คืน น าทรัพย์สินที่ยืมไปมา 
คืน เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน 

หน่วยงาน/หน่วยงานภายนอกท่ีมี 
ความประสงค์คืน 

4 เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน ตรวจสอบ 
ทรัพย์สิน 

เจ้ าหน้าที่ ของส่ วนราชการที่  
รับผิดชอบทรัพย์สิน 

5 เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน ลงนามใน 
เอกสารการยืมทรัพย์สิน ในส่วนของการคืน 

จ้ าหน้ าที่ ของส่ วนร าชการที่  
รับผิดชอบทรัพย์สิน 

6 เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน จัดเก็บ 
เอกสารการยืมเข้าแฟ้ม 

เจ้ าหน้าที่ ของส่ วนราชการที่  
รับผิดชอบทรัพย์สิน 

7 สิ้นสุดกระบวนการคืน  
 

ข้อปฏิบัติในการยืม/คืนครุภัณฑ์  

1. หน่วยงานภายนอกที่มีประสงค์ยืมทรัพย์สิน จัดท าหนังสือเพ่ือยืมทรัพย์สิน มายังส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  



2. เมื่อส่วนราชการภายในที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น ได้รับหนังสือให้ตรวจสอบทรัพย์สิน และเสนอ

เรื่องให้ ผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาตามล าดับต่อไป  

3. เมื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  ได้ลงนามอนุมัติการยืมแล้ว             

ให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น ด าเนินการจัดเตรียมทรัพย์สินตามที่มีการยืมที่หัวหน้า

ส่วนราชการของรัฐลงนามอนุมัติ  

4. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น ท าการบันทึกการยืมลงในเอกสารการยืม

ทรัพย์สิน เพ่ือใช้งานให้ผู้ยืมลงนาม และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สินลงนามจ่ายก ากับอีก

ครั้ง  

5. เมื่อหน่วยงานภายนอกที่มีประสงค์ยืมทรัพย์สิน มารับทรัพย์สินให้ท าการตรวจสอบทรัพย์สิน                

ที่ได้รับมอบหรือจ่ายออกไปทุกครั้งว่ามีครุภัณฑ์ช ารุด หรือเสียหายตรงไหน ถ้าพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของส่วน

ราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น และด าเนินการซ่อมแซมหรือจัดหาทรัพย์สินชิ้นอื่นทดแทน (ถ้ามี) 

6. แจ้งหน่วยงานภายนอกที่มีประสงค์ยืมทรัพย์สินต้องบ ารุงรักษา ใช้วัสดุทรัพย์สินหรือทรัพย์สิน            

ที่ให้ใช้ หรือยืมใช้นั้น ให้เหมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง และต้องรับผิดชอบในความช า รุด

บกพร่องหรือความ เสียหายนั้นตามมูลค่าความเสียหายหรือซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมและส่งคืน  

7. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน ต้องท าการตรวจสอบทรัพย์สินก่อนการจ่ายออก

และหลังจากรับคืนมาในทุก ๆ ครั้งของการยืม/คืน เพ่ือตรวจสอบทรัพย์สินว่าครบถ้วนและเกิดการช ารุด

เสียหายหรือไม่ 

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยืมทรัพย์สิน  

1. บันทึกข้อความของส่วนราชการภายใน หรือ  

2. แบบฟอร์มใบยืม/คืนครุภัณฑ์  

 

การก ากับติดตามการด าเนินงาน  

เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น จะมีการตรวจสอบรายการยืม/คืนครุภัณฑ์ทุกสิ้น 

เดือน และท ารายงานสรุปในทุก 6 เดือน  

 

 

 

 

 



การยืมใช้ทรัพย์สินของส่วนราชการภายใน 

การยืมทรัพย์สินของส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้  

1. ส่วนราชการภายในส านักงาน ท าบันทึกยืมทรัพย์สินหรือใช้แบบฟอร์มการยืมฯ โดยลงนามอนุมัติ 

โดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้นนั้น ๆ  และเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้ด าเนินการส่งบันทึกฉบับนั้นมาที่เจ้าหน้าที่

ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น เพ่ือพิจารณา ต่อไป  

2. เมื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น ได้รับหนังสือขอยืมทรัพย์สินใช้จากส างาน 

ต่าง ๆ แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเพื่อลงนามแลพิจารณาอนุมัติต่อไป  

3. เมื่อได้รับการอนุมัติการยืมแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้นด า เนินการ 

จัดเตรียมทรัพย์สิน พร้อมบันทึกเอกสารการยืมทรัพย์สินให้ผู้ยืมลงนาม และเจ้าหน้าที่ของส่วน ราชการ

รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น ลงนามจ่ายก ากับ 

 

กระบวนการในการยืมครุภัณฑ์เพื่อใช้งานของบุคคล/หน่วยงานภายในส านักงาน 

ล าดับ กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เริ่มต้นการยืมทรัพย์สินของส่วนราชการภายในส านักงาน  
2 ท าาบันทึกการยืมทรัพย์สินหรือใช้แบบฟอร์มการยืมฯ                      

ลงอนุมัติ โดยผู้อ านวยการส านักงานนั้น ๆ 
เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่มีความ 
ประสงค์ยืม 

3 ส่งบันทึกขอยืมทรัพย์สินหรือแบบฟอร์มการยืมฯ ของส่วน 
ราชการภายในส านักงาน 

เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่มีความ 
ประสงค์ยืม 

4 เมื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น ได้รับ 
หนังสือขอยืมทรัพย์สินใช้จากส าานักงานต่าง ๆ แล้วเสนอ 
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเพ่ือลงนามและพิจารณาอนุมัติ 
ต่อไป 

จ้ าหน้ าที่ ของส่ วนร าชการที่  
รับผิดชอบทรัพย์สิน 

5 บันทึกการยืมทรัพย์สินที่อนุมัติคืนเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่ 
รับผิดชอบทรัพย์สิน 

เจ้ าหน้าที่ ของส่ วนราชการที่  
รับผิดชอบทรัพย์สิน 

6 เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน ตรวจสอบ 
ทรัพย์สินและจัดเตรียมทรัพย์สิน 

เจ้ าหน้าที่ ของส่ วนราชการที่  
รับผิดชอบทรัพย์สิน 

7 เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สินประสานงาน 
กับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่มีความประสงค์ยืม 

เจ้ าหน้าที่หน่วยงานที่มีความ 
ประสงค์ยืม 

8 ท าการส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม และลงนามในเอกสารการยืม เจ้ าหน้าที่ ของส่ วนราชการที่  
รับผิดชอบทรัพย์สิน/เจ้าหน้าที่ 
หน่วยงานที่มีความประสงค์ยืม 

9 สิ้นสุดกระบวนการยืม  



การคืนทรัพย์สินของส่วนราชการภายใน  

ส าหรับการคืนทรัพย์สินของส่วนราชการภายในเทศบาล มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้  

1.เจ้าหน้าที่ส่วนราชการภายในเทศบาลผู้ที่ท าการยืม ต้องน ามาคืนที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่ 

รับผิดชอบทรัพย์สิน โดยสามารถนัดหมายล่วงหน้าได้  

2. เจ้าหน้าที่ราชการภายในเทศบาลผู้ที่ท าการยืม น าทรัพย์สินมาคืนและต้องลงนามในเอกสารการยืม 

ทรัพย์สินในส่วนของการคืนทรัพย์สิน  

3. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน ตรวจสอบทรัพย์สินที่คืนมา พร้อมกับลงนาม

ก ากับใน เอกสาร และจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 

 

กระบวนการการคืนทรัพย์สิน 

  

ล าดับ กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เริ่มต้นกระบวนการคืนทรัพย์สิน  
2 เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่มีความประสงค์คืน น าทรัพย์สินที่ยืม 

ไป มาคืนที่ส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน 
เจ้ าหน้าที่ ของส่ วนราชการที่                    
มีความประสงค์คืน 

3 เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่มีความประสงค์คืน ต้องลงนามใน 
เอกสารการยืมทรัพย์สินในส่วนของการคืนทรัพย์สิน 

เจ้ าหน้าที่หน่วยงานที่มีความ 
ประสงค์ยืม 

4 เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน ตรวจสอบ 
ทรัพย์สินที่คืนมา พร้อมลงนามในเอกสารการยืมครุภัณฑ์ใน 
ส่วนของการคืน 

เจ้ าหน้าที่ ของส่ วนราชการที่  
รับผิดชอบทรัพย์สิน 

5 เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน เอกสารการ 
ยืมเข้าแฟ้ม 

เจ้ าหน้าที่ ของส่ วนราชการที่  
รับผิดชอบทรัพย์สิน 

6 สิ้นสุดกระบวนการคืน  
 

ข้อปฏิบัติการในการยืม/คืนทรัพย์สิน  

1. ส่วนราชการภายในส านักงานที่ประสงค์ยืมทรัพย์สินเพ่ือใช้งานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 23  ท าบันทึกท่ีลงนามโดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขอยืมทรัพย์สิน  

2. เมื่อส่วนราชการภายในที่รับผิดชอบทรัพย์สินนั้น ได้รับหนังสือให้ตรวจสอบทรัพย์สิน และเสนอ

เรื่องให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ยืมทรัพย์สินเพ่ือใช้งานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 23  



3. ส่วนราชการภายในเทศบาลที่ประสงค์ยืมทรัพย์สิน ได้มารับทรัพย์สินแล้วให้ท าการตรวจสอบ

ทรัพย์สิน ที่ได้รับมอบหรือจ่ายออกไปทุกครั้งว่ามีครุภัณฑ์ช ารุดหรือเสียหายตรงไหน ถ้าพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่

ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน และด าเนินการซ่อมแซมหรือจัดหาครุภัณฑ์ชิ้นอื่นทดแทน (ถ้ามี)  

4. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน ต้องท าการตรวจสอบครุภัณฑ์ก่อนการจ่ายออก 

และหลังจากรับคืนมาในทุก ๆ ครั้งของการยืม/คืน เพ่ือตรวจสอบครุภัณฑ์ว่าครบถ้วนและเกิดการช ารุด

เสียหายหรือไม่  

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการยืมทรัพย์สิน  

1. บันทึกข้อความของส่วนราชการภายใน หรือ  

2. แบบฟอร์มการยืม/คืนครุภัณฑ์  

 

การก ากับติดตามการด าเนินงาน  

เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับผิดชอบทรัพย์สิน จะมีการตรวจสอบรายการยืม/คืนครุภัณฑ์ทุก              

สิ้นเดือน และท ารายงานสรุปในทุก 6 เดือน 

 

  นับตั้งแต่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2563 

                                                 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3) มีช่องทางติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(1) เว็ปไซต์  สพม.เขต 23 

 

 



 

 

 



 

 

 



(2) เว็บเพจ  สพม.เขต 23 

 

 



(3) ไลน์กลุ่ม สพม.เขต 23 

 

(4) ศูนย์รอ้งเรียน สพม.เขต 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(5) ป้ายติดประกาศหน้า สพม.เขต 23 



 

 

 

 

4) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินจิ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

5)มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 

 



การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ สพม.เขต 23 

 



 

 

 

 

6) มาตรการป้องกันการทุจริต 



 
 

 



 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒๓ 

ที่   ๓๐๐ /๒๕๖๓ 

เรื่อง   มอบหมายภารกิจเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน 

          เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

--------------------------------------- 

         ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ( Integrity and Transparency 

Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม  

๒๕๖๓ เพ่ือให้การเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน                    

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้งกรรมการและมอบหมายภารกิจเตรียมรับการประเมิน ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑.๑  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓             ประธาน     

๑.๒  นางจริยา  ปารีพันธ ์      รองผู้อ านวยการ สพม.เขต ๒๓           รองประธาน  

๑.๓  นายศิริพงษ์  พาดี          รองผู้อ านวยการ สพม.เขต ๒๓           รองประธาน  

๑.๔  นายวชิาญ  เกษเพชร      รองผู้อ านวยการ สพม.เขต ๒๓           รองประธาน  

๑.๕  นางจีรวรรณ  ราชพิลา      ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล            กรรมการ 

๑.๖  นายทองปาน  ศรีอักเศษ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กรรมการ 

๑.๗  นางวาสนา   พิพัฒน์ผดุงสิน        ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                  กรรมการ 

๑.๘  นางสุพรรณี  ศรีทอง                ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน       กรรมการ 

๑.๙  นางมณีรัตน์  พั่วโพธิ์       ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการ 

๑.๑๐ นางกล่อมจิต  กาญจนโกมล      ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  กรรมการ   

๑.๑๑ นางสาวทิพย์อักษร  ใจอ่อน       ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน           กรรมการ 

๑.๑๒ นายบุญชู  ใยวังหน้า       นิติกรช านาญการปฏิบัติหน้าที่ 



      ผู้อ านวยการกลุ่มกฏหมายและคดี                 กรรมการ 

๑.๑๓ นางสาวชลธิชา  กระแสศิล       นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการปฏิบัติหน้าที่ 

      ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ     กรรมการ 

๑.๑๔ นางประพิณพักตร์  ธุระนนท์     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ            เลขานุการ  

๑.๑๕ นางศรีสุมา  จันทร์พรม       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                  ชว่ยเลขานุการ  

๑.๑๖ นางสาวดวงธิดา  ทุมกิจจะ       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                  ชว่ยเลขานุการ  

หน้าที ่   ให้ค าปรึกษาและก ากับดูแลความเรียบร้อยในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

๒. คณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน   
    ๒.๑  การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  

 (IIT : Internal Integrity and Transparency Assessment)  
๑. นางเอ้ือมพร  บัวดี   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ        ประธาน 
๒. นางวัชราภรณ์  อินธิปีก  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       รองประธาน 
๓. นางรัชดาพร  สดใส   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
๔. นางประพิณพักตร์  ธุระนนท์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ           เลขานุการ 
๕. นางศรีสุมา  จันทร์พรม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ        ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่    รับผิดชอบการด าเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยระบบ
ออนไลน์    ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรที่
ปฏิบัติงานอยู่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ เป็นเวลา ๑ ปีเต็ม ณ วันประเมิน  
    ๒.๒  การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  

 (EIT : External Integrity and Transparency Assessment)  
๑. นายทองปาน  ศรีอักเศษ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ประธาน 
๒. นางศรีสุมา  จันทร์พรม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       รองประธาน 
๓. นางปุญชรัสมิ์  ภวิลพีโชบลกุล  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
๔. นางประพิณพักตร์  ธุระนนท์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ           เลขานุการ 
๕. นางสาวดวงธิดา  ทุมกิจจะ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ        ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่    รับผิดชอบการด าเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทางระบบ
ออนไลน์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๑๘   มิถุนายน ๒๕๖๓  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง ผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน อาทิเช่น 
ผู้บริหารโรงเรียน รองผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน บุคลากรในโรงเรียน เป็นต้น 
 
 



    ๒.๓  การประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
 (OIT : Open Data Integrity and Transparency Assessment)  
๒.๓.๑  กลุ่มอ านวยการ 

 ๑. นางวาสนา  พิพัฒน์ผดุงสิน    ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ       ประธาน 
 ๒. นางสาวจิรัชยา  มนต์คาถา  นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ        รองประธาน 
 ๓. นายภาณุวิชญ์  หาดทวายกาญจน์    พนักงานพิมพ์ดีด          กรรมการ 

๔. นางสาวจุฑาทิพย์  ฝ่ายเทศ       พนักงานพิมพ์ดีด          เลขานุการ 
หน้าที่    จัดท าไฟล์ข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT ที่ได้รับมอบหมาย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๐  เดือนมิถุนายน  
๒๕๖๓ 

o ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๑ ข้อ O1- O3 , ข้อ O5 , ข้อ O7  และ ข้อ O9   
o ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๒  ข้อ O13 – O17  

        ๒.๓.๒ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 ๑.  นางกล่อมจิต  กาญจนโกมล        ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ประธาน 
 ๒.  นางสาวณัฐจิตกานต์  วงษ์สิรภัค    นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  รองประธาน 

๓.  นางสาวกัลยารัตน์  แก้วเก็บค า     นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ   กรรมการ 
๔.  นางสุพิชฌาย์  สุริยันต ์      เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   กรรมการ 
๕.  นางสาวธิดารัตน์  สุขใจ      พนักงานพิมพ์ดีด    กรรมการ 
๖.  นางสาวมลิฉัตร  อ่อนจงไกร      เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   เลขานุการ 

หน้าที่    จัดท าไฟล์ข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT ที่ได้รับมอบหมาย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๐  เดือนมิถุนายน  
๒๕๖๓ 

o ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๑ ข้อ  O7  และ ข้อ O9   
o ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๒  ข้อ O13 – O17 
o ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๓  ข้อ O19 – O24  

       ๒.๓.๓  หน่วยตรวจสอบภายใน 
๑. นางสาวทิพย์อักษร  ใจอ่อน  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  ประธาน 
๒. นางสาวนวัชยา  สมบัติ  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ      กรรมการ 

หน้าที่    จัดท าไฟล์ข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT ที่ได้รับมอบหมาย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๐  เดือนมิถุนายน  
๒๕๖๓ 

o ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๑ ข้อ  O7  และ ข้อ O9   
o ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๒  ข้อ O13 – O17 

 
 
 



       ๒.๓.๔ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๑. นางจีรวรรณ  ราชพิลา   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ประธาน 
 ๒. นางสมบูรณ์  บุญสุระ   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ       รองประธาน 
 ๓. นางศุพิชญ์ชาญ์ พองพรหม  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ          กรรมการ 
 ๔. นางอัมพร  เฉลิมชาติ   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ         กรรมการ 
 ๕. นายอเนก  ปัญเศษ   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ        กรรมการ 

๖. นางนัยเนตร สมบูรณ์คุณากร  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ        กรรมการ 
๗. นางสาวพรวิภา  หาญมนตรี  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ         กรรมการ 
๘. นางสาวพัชราภรณ์ ประเทพา  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน        กรรมการ 

 ๙. นายเอกพล   พรหมโคตร  พนักงานพิมพ์ดีด           
เลขานุการ 
หน้าที่    จัดท าไฟล์ข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT ที่ได้รับมอบหมาย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๐  เดือนมิถุนายน  
๒๕๖๓ 

o ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๑  ข้อ O6 - O7  และ ข้อ O9   
o ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๒  ข้อ O13 – O17 
o ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๕  ข้อ O25 – O28 

        ๒.๓.๕ กลุ่มงานนโยบายและแผน 
 ๑.  นางสุพรรณี  ศรีทอง   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน       ประธาน 
 ๒.  นางจารุวรรณ ศรีอาจ เดชราช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  รองประธาน 
 ๓.  นางสาวสุรีรัตน์  สุธงษา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     กรรมการ 
 ๔.  นางสาวภัทรนิฐ  ผานะวงค์  พนักงานพิมพ์ดีด        กรรมการ 
 ๕.  นางลักษณาวดี  บุญพบ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    เลขานุการ 
หน้าที่    จัดท าไฟล์ข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT ที่ได้รับมอบหมาย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๐  เดือนมิถุนายน  
๒๕๖๓ 

o ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๑  ข้อ O4 , O7  และ ข้อ O9   
o ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๒  ข้อ O10 – O12  , O13 – O17 
o ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๓  ข้อ O18 

        ๒.๓.๖ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ๑. นางมณีรัตน์  พั่วโพธิ์   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา      ประธาน 
 ๒. นางกนกกร  ทองทิพย์   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ            รองประธาน 
 ๓. นางกันยกร  แก้วค าแสน  นักวิชาการศึกษาช านาญการ     กรรมการ 

๔. นายวรวิทย์  ดันมีแก้ว   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ     กรรมการ 
๕. นายกวี  เมืองมุงคุณ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     เลขานุการ 



หน้าที่    จัดท าไฟล์ข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT ที่ได้รับมอบหมาย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๐  เดือนมิถุนายน  
๒๕๖๓ 

o ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๑  ข้อ O7  และ ข้อ O9   
o ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๒  ข้อ O13 – O17 
o ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๕  ข้อ O33  

      ๒.๓.๗  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๑. นายทองปาน  ศรีอักเศษ  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ      ประธาน 
 ๒. นางเอ้ือมพร  บัวดี     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   รองประธาน 
 ๓. นางประทินทิพย์  พรไชยยา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 

๔. นางวัชราภรณ์  อินธิปีก    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
 ๕. นางประพิณพักตร์  ธุระนนท์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
 ๖. นายสุรพร  พงษ์สุวรรณ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 

๗. นางปุญชรัสมิ์  ภวลิพีโชบลกุล   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
๘. นางสุภารัตน์  อัฐประจง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 

 ๙.  นายไพบูรณ์  เกตวงษา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวเปรมวดี  จักษุมาตย์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ       กรรมการ 
 ๑๑. นางรัชดาพร สดใส   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 

๑๒. นายกฤษณะ  สิทธิสาท  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน      กรรมการ 
๑๓. นางศรีสุมา  จันทร์พรม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      เลขานุการ       

 ๑๔. นางสาวดวงธิดา  ทุมกิจจะ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่    จัดท าไฟล์ข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT ที่ได้รับมอบหมาย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๐  เดือนมิถุนายน  
๒๕๖๓ 

o ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๑     ข้อ O7  และ ข้อ O9   
o ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๒     ข้อ O13 – O17 
o ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑๐.๑   ข้อ O34 – O41 
o ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๑๐.๒   ข้อ O42 – O43  

        ๒.๓.๘  กลุ่มกฏหมายและคดี           
        นายบุญชู  ใยวังหน้า      นิติกรช านาญการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

หน้าที่    จัดท าไฟล์ข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT ที่ได้รับมอบหมาย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๐  เดือนมิถุนายน  
๒๕๖๓ 

o ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๑     ข้อ O7  และ ข้อ O9   
o ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๒     ข้อ O13 – O17 
o ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๕     ข้อ O29 – O31 



       ๒.๓.๙  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร           
         นางสาวชลธิชา  กระแสศิล   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติหน้าที่ 

     ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
หน้าที่    จัดท าไฟล์ข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT ที่ได้รับมอบหมาย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๐  เดือนมิถุนายน  
๒๕๖๓ 

o ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๑     ข้อ O7   
o ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๑     ข้อ O8 – O9 
o ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๒     ข้อ O13 – O17 
o ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๕     ข้อ O32 

๓. ผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Admin เขต) 
๑. นางสาวชลธิชา  กระแสศิล      นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติหน้าที่ 

  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ           ประธาน 
๒. นางรัชดาพร สดใส   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   รองประธาน 
๓. นางอุษณีย์  ราชพิลา   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน      กรรมการ 
๔. นายก้องภคพงษ ์ วงประเสริฐศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ      กรรมการ 
๕. นายกฤษณะ  สิทธิสาท   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน              เลขานุการ 

หน้าที่   ๑. เตรียมความพร้อมระบบ ITAS  เพ่ือรองรับการประเมิน ITA Online ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้
แล้ว 

    เสร็จภายในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
๒. น าไฟล์ข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT (O1-O43) ขึ้นในเวปไซต์ สพม.เขต ๒๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่   
    ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

๔. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารข้อมูล OIT   
๑.  นางจริยา  ปารีพันธ ์       รองผู้อ านวยการ สพม.เขต ๒๓ ประธาน           

๒.  นายศิริพงษ์  พาดี          รองผู้อ านวยการ สพม.เขต ๒๓  รองประธาน  

๓.  นายวิชาญ  เกษเพชร            รองผู้อ านวยการ สพม.เขต ๒๓  กรรมการ 

๔.  นางประพิณพักตร์  ธุระนนท์        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 

๕.  นายบุญชู  ใยวังหน้า          นิติกรช านาญการปฏิบัติหน้าที่ 

     ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี   กรรมการ 

๖.  นางกนกกร  ทองทิพย์               นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   กรรมการ 

๗.  นางสาวดวงธิดา  ทุมกิจจะ        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    กรรมการ 

๘.  นางศรีสุมา  จันทร์พรม      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   เลขานุการ 

 



หน้าที่   ตรวจสอบข้อมูลตามแบบประเมิน OIT และอนุมัติการน าข้อมูลขึ้นเวปไซต์ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

๕. คณะกรรมการรายงานผลการประเมิน ITA ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
 ๑. นายทองปาน  ศรีอักเศษ  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  ประธาน 
 ๒. นางประพิณพักตร์  ธุระนนท์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  รองประธาน 
 ๓. นางศรีสุมา  จันทร์พรม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
 ๔. นางรัชดาพร สดใส   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
 ๕. นางสาวดวงธิดา  ทุมกิจจะ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ         เลขานุการ 
หน้าที่   ๑. รายงานผลการประเมินผ่านระบบรายงานผลในเว็บไซต์โรงเรียนสุจริต(uprightschool.net) 
ภายใน 

   เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓ 
๒. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้แล้วเสร็จภายในเดือน      
    ตุลาคม ๒๕๖๓ 

             ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทาง

ราชการ  หากเกิดปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้  ให้รายงานคณะกรรมการอ านวยการทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 

 

                                                สั่ง   ณ   วันที่   ๒๑  พฤษภาคม    พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

                                                       
  

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

 

 

 

จดหมาย  

กิจกรรมที่ได้ด าเนินการในส่วนการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

 

 

 

จดหมาย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรมที่ได้ด าเนินการในส่วนการส่งเสริมความโปร่งใส 

ในหน่วยงาน 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

 

 

 

จดหมาย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรมที่ได้ด าเนินการในส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 

กิจกรรม 

ที่ได้ด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้รับการคัดเลือกจากส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็น 1 ใน 25 เขตพื้นท่ีการศึกษา  ท่ีได้รับการพัฒนาเป็น

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาคุณธรรม(องค์กรคุณธรรม)ต้นแบบ  ผู้บริหาร  บุคลากร  และ

เจ้าหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ทุกคน  จึงได้ร่วมกันก าหนดการ

พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้เป็นองค์กรคุณธรรมท้ังระบบ มีคุณธรรม

จริยธรรมท่ีดีในการปฏิบัติงาน มีความตระหนักรู้และเข้าใจในการร่วมกันท าความดี มีพฤติกรรม

บ่งชี้เชิงบวก และยึดปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิตตามคุณธรรมหลักขององค์กร คือ “ซื่อสัตย์  

สามัคคี มีวินัย” เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 23 ได้จัดท าโครงการเขตพื้นท่ีการศึกษาคุณธรรม(องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และเพ่ือสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน

การก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรท่ีอยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นองค์กรคุณธรรม  

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสู่การท าความดี  และมุ่งมั่นท่ีจะส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร  และ

เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมคุณธรรม  โดยการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรร

มาภิบาลหรือการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกขององค์กรมีคุณธรรม

เป็นฐานในการด าเนินชีวิตทั้งในท่ีท างาน ครอบครัว ชุมชน ต่อไป 

  

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ 

นายปราโมทย์ ภมูิพนัธ์ ผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 23 ร่วมท ากิจกรรมเชิงสญัลกัษณ์  และ

ให้โอวาทในการปฏิบตัิงานแก่บคุลากรในส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


