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        แนวทางการด าเนินงาน 

        การป้องกันการทุจริต 



แนวทางการดําเนินงานตามประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

 
1. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 

บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐอย่าง มีคุณธรรมโดย
ยึดหลักตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด และ
ให้บริการกับประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการกับหน่วยงาน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่มิควรได้ 
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

๑.๑ บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตามข้ันตอน การ
ให้บริการประชาชนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้วยความถูกต้องรวดเร็วและไม่ส่งผลเสียหายต่อราชการ 

๑.๒ บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติประสานงาน ต่าง ๆ 
ด้วยดี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานราชการที่ดี 

๑.๓ บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยไม่หวัง สิ่งตอบ
แทนหรือประโยชน์ที่มิควรได้ เว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยาที่ปราศจากผลประโยชน์แอบแฝงในทางมิชอบ 

๑.๔ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการทบทวนขั้นตอนการให้บริการประชาชนหรือ ขั้นตอน
การปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
๒. ด้านการใช้งบประมาณ 

บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ต้องส านึกและตระหนักถึง การใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดินว่าเป็นงบประมาณที่ได้มาจากเงินภาษีของราษฎร โดยต้องใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและ 
ประหยัด ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับกลุ่มงานที่ก ากับ ดูแลและรับผิดชอบ
ด้าน งบประมาณการเบิก-จ่าย และการพัสดุ ต้องด าเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

๒.๑ บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการให้เป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและสมประโยชน์แก่ราชการโดยแท้จริง 

๒.๒ งานพัสดุต้องด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการพัสดุต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่าง ถูกต้อง 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ก าหนด 

๒.๓ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ กฎหมาย 
ระเบียบหรือข้อบังคับก าหนดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ 
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ 

๒.๔ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นบังคับบัญชาต้องควบคุม ดูแลหรืออนุมัติการเบิก-จ่าย งบประมาณ 
เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าเดินทาง เป็นต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม 
๓. ด้านการใช้อํานาจ  

ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา ต้องมอบหมายงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน คัดเลือก
บุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งสั่งการ ก ากับ ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ 
หน้าที่โดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ อย่างถูกต้องและชอบธรรม 
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๓.๑ ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรมตามความสามารถ 
ความเหมาะสมกับสถานภาพ ต าแหน่ง ระดับ ค านึงถึงความเสี่ยงอันตรายและความเสมอภาคของบุคคลตาม
หลักมนุษยธรรม พร้อมทั้งมีความเอาใจใส่ ติดตามงานที่สั่งการหรือมอบหมายให้เกิดผลส าเร็จ 



๓.๒ ผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการหรือมอบหมายงานใด ๆ ที่นอกเหนือจากหน้าที่ในราชการของ 
ผู้ใต้บังคับบัญชา อันมีลักษณะที่เป็นเรื่องส่วนตัว ธุระส่วนตัวหรือเรื่องที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน 

๓.๓ ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเป็นกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมในการประเมินผล การปฏิบัติ
ราชการหรือการปฏิบัติงานและใช้ดุลพินิจในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบให้กับ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเกิดความเป็นธรรมเสมอ พร้อมทั้งมีความเป็นผู้น าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

๓.๔ ผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรทุกคนต้องไม่ใช้ต าแหน่ง หรืออ านาจหน้าที่ในราชการเพ่ือน แสวงหา
ประโยชน์ที่มิชอบ หรือยินยอมให้บุคคลใดน าไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย 
๔. ด้านการใช้ทรัพย์สินทางราชการ 

บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ต้องใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ เพื่อ
ประโยชน์ในราชการ ไม่น าทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับ 
ต่าง ๆ หรือยินยอมให้บุคคลใดน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน ในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม 
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๔.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องก ากับ ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบในทรัพย์สินของทาง ราชการที่
อยู่ในความรับผิดชอบ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หากทรัพย์สินเกิดการช ารุดหรือสูญหายให้รายงานหรือ 
ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ก าหนดไว้ 

๔.๒ การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ว่าจะยืมภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 39 หรือให้บุคคลภายนอกยืมต้องด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ก าหนดไว้    
อย่างเคร่งคัด 

๔.๓ งานพัสดุต้องส่งเสริม สนับสนุน การวางแนวทางหรือคู่มือในการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการให้
เกิดความเป็นระเบียบ มีระบบและเพ่ือป้องกันความเสียหายในทรัพย์สินของทางราชการ 
๕. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งร่วมกัน สอดส่องและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพ่ือให้ปัญหาการทุจริตลดลงและหมดไปในที่สุด 
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

๕.๑ ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางของแผนการปฏิบัติการ         
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของบุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
ประจ าปีงบประมาณปัจจุบัน และรายงานผลการด าเนินการตามที่คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานความโปร่งใส 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ก าหนด 

๕.๒ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้านนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ ด้าน การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
ในทุกรูปแบบ 

๕.๓ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องก ากับ ติดตามสอดส่องดูแลการปฏิบัติงาน     
ของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการทุจริตและการเรียกหรือรับสินบน พร้อมทั้งไม่
ละเลยหรือ ละเว้นการด าเนินการเมื่อพบพฤติการณ์ในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 



๕.๔ หน่วยตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีด้วยความเคร่งครัด และ รายงาน
ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ทราบโดยตรง 
๖. ด้านคุณภาพการดําเนินงาน 

บุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ตนเอง
รับผิดชอบโดยยึดหลักมาตรฐานการด าเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ต่าง 
ๆ ก าหนดไว้ เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการปฏิบัติ หน้าที่ราชการ 
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

๖.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นการบังคับบัญชาต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติท่ีดีใน การปฏิบัติงาน มี
การถ่ายทอดการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีตามวินัยข้าราชการ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และ 
ข้อบังคับบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ให้แก่ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน 

๖.๒ บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ต้องปฏิบัติหน้าที่ใน การให้บริการ
ประชาชนด้วยความเต็มใจ มีความสุภาพเรียบร้อยในการบริการตามภารกิจที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งให้ข้อมูล ที่
เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการแก่ประชาชนหรือผู้มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 
ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยการด าเนินงาน ให้เกิด ความแม่นย า ถูกต้อง
และรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากยิ่งขึ้น 
๗. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการจัดท าข้อมูลของหน่วยงานที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยจัดให้มี ช่อง
ทางการสื่อสารกับประชาชนผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ทาง 
ราชการแจ้งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

๗.๑ ทุกกลุ่มงานด าเนินการพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีข้อมูลที่ประชาชน ควร 
รับทราบหรือข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

๗.๒ หน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนในหน่วยงาน 
8. ด้านการปรับปรุงระบบการทํางาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ต้องด าเนินการปรับปรุง พัฒนา ระบบปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้กระบวนงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัยสามารถให้ความสะดวก แก่ ประชาชน 
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและส่งเสริมให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
หรือผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และหน่วยงานใน 
สังกัดให้มีความโปร่งใส เพ่ือสร้างทัศนคติและความเชื่อมั่นของประชาชนที่ดีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 39 
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

๘.๑ หน่วยงานด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอน           
การให้บริการตามแนวทางพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ      
พ.ศ. ๒๕๕๘ ก าหนด 

8.๒ กลุ่มงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนต้องส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินภารกิจที่ ให้
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าร่วมการด าเนินภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา



มัธยมศึกษา เขต 39 ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับฟังความคิดเห็น ด้านการวางแผนงาน ด้านการด าเนินงาน หรือ
ด้านการ ประเมินผลการด าเนินงาน เป็นต้น เพ่ือแสดงความโปร่งใสในการด าเนินภารกิจของส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

๘.๓ หน่วยงานด าเนินภารกิจต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ 
พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ที่ได้รับจากประชาชนมาพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้ 
เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 

8.๔ หน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการหรือ การ
ด าเนินงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
9. ด้านการเปิดเผยข้อมูล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ด าเนินการน าข้อมูลที่ประชาชนควร ทราบและเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ไว้ใน เว็บไซต์ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเว็บไซต์บุคลากรในสังกัด ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 39 ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อสอบถาม กับประชาชน (Social Network) ข้อมูล 
แผนการด าเนินงาน ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต และช่องทาง การมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือเป็นการแสดงถึงความโปร่งใส ในการบริหารงานและการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

9.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้อง ส่งเสริม 
สนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานด าเนินการตามแนวทางหรือมาตรการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ต่อสาธารณะตามแนวทางพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ   
พ.ศ. ๒๕๔๐ และตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ก าหนด 

9.๒ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนในการน าข้อมูลของหน่วยงานและข้อมูลที่ประชาชนควร 
ทราบหรือเกี่ยวกับการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานลงในเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 

9.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้อง ส่งเสริม 
สนับสนุนการใช้ช่องทางการสื่อสารในรูบแบบ Social Network เช่น Facebook  Line เป็นต้น                
ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การด าเนินงานต่าง ๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
เพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันในรูปแบบที่ทันสมัย 

9.๔ ทุกกลุ่มงานต้องด าเนินการตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ต่อสาธารณชน เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสารให้ประชาชนทราบและ เพื่อแสดงถึง 
ความโปร่งใสในการด าเนินภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

9.๕ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มกฎหมาย
และคดี ต้องด าเนินการตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใสตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก 
การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคคล การประเมินผลงาน การด าเนินการทางวินัย รวมทั้งการสร้างขวัญก าลังใจ 
เพ่ือธ ารงและรักษาไว้ซึ่งคนดีและคนเก่งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมทั้ง 
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูประเทศ 

 
 



๑๐.ด้านการป้องกันการทุจริต 
บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ต้องด าเนินภารกิจ ของตนเองตาม

แนวทางของเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล การด าเนินงาน
ทุกภารกิจต้องปราศจากการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้พร้อมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความมั่นคง
ในความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล มีความม่ังคั่งในคุณธรรม จรรยาของข้าราชการ และมี
ความยั่งยืนในการรับใช้สังคมไทยทางด้านการพัฒนาการศึกษา 
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 

๑๐.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ทุกคน 
ต้องด าเนินการตามแนวทางแห่งเจตนารมณ์ของเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล 

๑๐.๒ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องไม่มีพฤติกรรมไปในทางทุจริต หรือประพฤติมิชอบ หรือ มีลักษณะ
ความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนผลประโยชน์กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าท าสัญญาโครงการ หรือรับจ้างใด ๆ 
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

๑๐.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยกลุ่มกฎหมาย และคดี ต้องส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกัน 
หรือจัดการความเสี่ยงการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานน าไปด าเนินการป้องกันการเกิดการทุจริต 

๑๐.๔ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์ องค์กร
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ 
โดยการให้ความร่วมมือในกิจกรรมและโครงการ ทั้งภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 ที่เก่ียวกับด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมทั้งร่วมกันสร้างวัฒนธรรม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

         

          มาตรการตรวจสอบดุลยพินิจ 

        ของ สพม.39 







 

 

 

 

    

            มาตรการป้องกัน 

           การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 











 

 

 

 

    

            มาตรการป้องกัน 

            การรับสินบน ของ สพม.39 







 

 

 

 

    

            มาตรการ  

            เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 



 
 
                   
 

 

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
เรื่อง มาตรการการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์  

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
………………………………………………………….. 

  ด้วย พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก                          
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้ส่วนราชการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่กฎหมายกำหนด
วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปหรือผู้รับบริการได้รับรู้ รับทราบถึงภารกิจนโยบายกระบวนการดำเนินงาน
ต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 อันจะเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีและ        
แสดงความโปร่งใส และสุจริตตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน และของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่
ข ้อม ูลข ่าวสารบนเว ็บไซต ์สำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาม ัธยมศึ กษา เขต 39 เพ ื ่อเป ็นช ่องทาง                                   
ในการติดต่อสื ่อสารและเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39                     
อย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงได้กำหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร                   
บนเว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดังนี้ 
      1. ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที ่ต ้องการเผยแพร่ต่อสาธารณะของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 มีลักษณะดังนี้ 
 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา      
เขต 39 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และโรงเรียนในสังกัด 
 1.2 นโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา และภารกิจของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
 1.3 การขยายและพัฒนาเนื้อหาสาระ นโยบายแผนงาน แนวคิด กิจกรรม โครงการของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และโรงเรียนในสังกัด 
 1.4 ข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้าง ภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
 1.5 ข้อมูลผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
 1.6 แผนปฏิบัติการประจำปี และการติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
 1.7 การขับเคลื่อนประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพของผลผลิตต่อสาธารณะชน 
 1.8 ข้อมูลสารสนเทศ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
 1.9 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 1.10 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและกลุ่ม/หน่วยงาน 
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 1.11 มาตรฐานและข้ันตอนให้บริการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
 1.12 ผลสำเร็จจากการดำเนินงาน 
 1.13 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันความรู้ใหม่ๆ 
 1.14 การจัดเก็บข้อมูลออนไลน์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
 1.15 การรายงานข้อมูลออนไลน์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
 1.16 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
 1.17 นวัตกรรมทางการศึกษา 
 1.18 ข้อมูลบุคคลหน่วยงานต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ 
 1.19 ข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและ     
ความมั่นคงของประเทศ 
      2. กลุ่มงานและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล 
 2.1 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยโครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปี การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ข้อมูลการจัดซื้อ   
จัดจ้าง มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน มาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการ เป็นต้นไป 
 2.2 งานประชาสัมพันธ์ กลุ ่มอำนวยการ มีหน้าที่ เผยแพร่ข ้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอื ่นๆ             
เช่น สื ่อสังคมออนไลน์ ปิดประกาศบอร์ดภายในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา วารสาร จดหมายข่าว            
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นต้น 
 2.3 กลุ่ม/หน่วยงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสาร     
ก ับกล ุ ่มส ่งเสร ิมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื ่อสาร และงานประชาสัมพันธ์                           
กลุ่มอำนวยการ สำหรับการเผยแพร่ผ่านช่องทางที่รับผิดชอบ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
      3. วิธีการขั้นตอนและผู้มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ  
 3.1 ขั้นตอนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ดังนี้ 
  1) ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
  2) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูล 
  3) ชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน 
  4) กำหนดเรื่องที่จะเผยแพร่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
และกลุ่มงานหรือหน่วยงานภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
  5) บันทึกการขออนุญาตการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของแต่ละกลุ ่ม/หน่วย       
โดยเสนอผ่านผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   
เพ่ือขออนุญาตตามลำดับ 
  6) การบันทึกขออนุญาตการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอนุญาตและความเห็นชอบแล้ว   
ส่งให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
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  7) ผู้มีหน้าที่ในการเผยแพร่ จัดทำระบบรับเรื่อง เอกสารที่จะทำการเผยแพร่ แล้วดำเนินการ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
 3.2 ขั ้นตอนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมการประชุม กิจกรรมตามโครงการต่างๆ       
และผลสำเร็จของการดำเนินงาน ดังนี้ 
  1) วางแผนการถ่ายภาพกิจกรรมการประชุม กิจกรรมตามโครงการต่างๆ และผลสำเร็จ     
ของการดำเนินงาน 
  2) การดำเนินการถ่ายภาพ และคัดเลือกภาพกิจกรรมที่จะนำขึ้นแสดงบนเว็บไซต์สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
  3) ดำเนินการเขียนบรรยายภาพกิจกรรม 
  4) โหลดข้อมูลและภาพถ่าย เข้าสู่ระบบเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 39 
  5) ประเมินผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 3.3 ขั้นตอนการเผยแพร่กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้าง
ภารกิจแผนปฏิบัติการประจำปี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ใหม่ๆ มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
ส่วนบุคคล การจัดเก็บข้อมูลออนไลน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 นวัตกรรมการศึกษา
และข้อมูลบุคคลหน่วยงานต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จ ดังนี้ 
  1) วางแผนวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ 
  2) จัดหาข้อมูล 
  3) รวบรวมข้อมูล 
  4) เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา 
   - กรณีแก้ไข ให้ดำเนินการปรับใหม่ 
   - กรณีไม่แก้ไข ให้ดำเนินการต่อไปได ้
  5) ดำเนินการและเผยแพร่ข้อมูล 
  6) ประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูล 
      4. การกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล 
 ให้ผู ้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ตามสายการบังคับบัญชา กำกับ ดูแล หน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานตามข้อ 2 กำกับ ดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผลการ
ดำเนินงานโดยสิ่งที่ต้องรายงานประกอบด้วย จำนวนข้อมูลข่าวสารที่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
ผลลัพธ์หรือการรับรู้ หรือประโยชน์ที่เกิดจากการเผยแพร่ข้อมูล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แล้วให้รวบรวมรายงานผลต่อคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลเผยแพร่
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติโดยอย่างเคร่งครัด 
 

    ประกาศ ณ วันที่  19   มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 
 

(นายสุชน  วิเชียรสรรค์) 
     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 



 

 

 

 

    

      รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง        



 
 
 
 
 

                                      
 

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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        ค าสั่งแต่งตั้ง 

             คณะกรรมการดูแลเว็บไซต์         



 
คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 39  

ท่ี 195/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลเผยแพรต่่อสาธารณะผ่านเวบ็ไซต์   

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 39  
………………………………………..  

 ด้วย สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้ข ับ เคลื ่อนการดำเน ินงาน                      
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2564) ร่วมสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูป
กระบวนการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐาน นั้น 

 เพื ่อให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงแต่งตั ้งคณะกรรมการ
พิจารณาข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยมี
องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 
     1.1 นายสุชน  วิเชียรสรรค์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
 1.2 นายสุทธิดล  พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
 1.3 นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
 1.4 นายศราวุธ คำแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   

  มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย 

2. คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  ประกอบด้วย 
 2.1 นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        ประธานกรรมการ 
                                                 มัธยมศึกษา เขต 39   
 2.2 นางสุวณี  น้อยผา      ผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน                       กรรมการ    

2.3 นางสุนิสา  ศิวิลัย  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์             กรรมการ 
2.4 นายสุรศักดิ์  กรไพร  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                               กรรมการ 
2.5 นางชวนชม  นิ่มเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา           กรรมการ 
2.6 นางเปรมฤดี  เกลาพิมาย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน            กรรมการ 
2.7 ส.ต.ท.ธีระ  ลิ้มสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี          กรรมการ 
2.8 นายสมเจตน์  พันธ์พรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและ                   กรรมการ 
    บุคลากรทางการศึกษา              
2.9 นางวราภรณ์ สนสกล  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ               กรรมการ 
2.10 นายคณิน  อุดมความสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล   กรรมการและเลขานุการ 
                                        เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.11 นางธันย์รดา  พันธ์พุทธรัตน์ ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/มีหน้าที่... 



- 2 - 
 

          มีหน้าที่ พิจารณาข้อมูลของกลุ่ม/หน่วย ที่ต้องการจะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ             
ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  ให้เป็นไปตามมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   

3. คณะกรรมการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ประกอบด้วย 
 3.1 นายปริญ  สวนทองสุข ครู โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ช่วยราชการ สพม.39 ประธานกรรมการ 
 3.2 นางจารุนันท์  โพธิ์ทอง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ          กรรมการ  
  3.3 นางสาวพชรณทั  เกตุรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ                      กรรมการ 
 3.4 นางนุชลี ดีคำ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ            กรรมการ 
 3.5 นางนงลักษณ์  สุวรรณเทพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                   กรรมการ 
 3.6 นางสาวจำนงจิต  วิทยานันท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            กรรมการ 
 3.7 นายพรรณชัย  ใบศรี  เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                    กรรมการ 
 3.8 นางสาวนันทิยา  เงินศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                    กรรมการ 
 3.9 นางสาววรรณิศา  คำจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ              กรรมการ 
 3.10 นางสาวพจนศศิ  ปู่ซึ่ง พนักงานพิมพ์ดีด                                                   กรรมการ 
 3.11 นายศุภชัย  สุวรรณเทพ พนักงานพิมพ์ดีด                                                    กรรมการ
 3.12 นายวรรณุกร  แพงน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ              กรรมการ 
 3.13 นางเนตรนุช  แก้วมณี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                กรรมการและเลขานุการ 
 3.14 นางสาวอลิษา  ประทุมโพธิ์ เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  มีหน้าที่ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา               
เขต 39 หรือผ่านสื่อออนไลน์ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา วารสารและ
จดหมายข่าวของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนรับผิดชอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษา              
ความมั่นคงปลอดภัยทางเว็บไซต์ เมื่อพบปัญหาฉุกเฉินเร่งด่วน ให้รายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ทราบโดยด่วน 
                   

  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ             
ให้ เรียบร้อย ถูกต้องบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ไม่ให้ เกิดความเสียหายและเกิดประโยชน์สูงสุด                   
แก่ทางราชการ 
  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  19  มิถุนายน    พ.ศ. 2563 
 
 
 

(นายสุชน  วิเชียรสรรค์) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

   
                                                   



                                     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ กลุ่ม................... โทร.0 5526 7235-6 
ที ่ศธ 04269/-                                               วันที่.................................................... 
เร่ือง  ขออนุญาตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของ สพม.39 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ผู้อำนวยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

  ด้วย ข้าพเจ้า...............................................................ตำแหน่ง............................................  
กลุ่ม...................................................... .มีความประสงค์ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สพม.39 
เรื่อง........................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
เพ่ือ........................................................................................................................ ..................................... 
จำนวน....................ไฟล์ จำนวน..........................แผ่น รายละเอียดเนื้อหา/ข่าวสาร ที่ต้องการจะเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์ สพม.39 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติและมอบเจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เพ่ือเผยแพร่ต่อไป 
 

 
      ลงชื่อ...............................................ผู้ขออนุญาต  
              (..............................................) 
                                                       ตำแหน่ง.................................................. 
 

ลงชื่อ...............................................  
              (..............................................) 
                                                         ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่ม.......................................... 
 

คำสั่ง 
 อนุญาต 
 ไม่อนุญาต เนื่องจาก............................................................................... 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้อนุญาต  

              (..............................................) 
                                                         ตำแหน่ง..................................................... 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้าพเจ้าได้ส่งมอบไฟล์ (  ) WORD/PDF (  ) รูปภาพ 
ผู้ส่งมอบ..........................................    ผู้รับมอบ.......................................... 
 (.........................................)     (.........................................) 
วันที่..................................................                                        วันที่.................................................. 



แบบรายงานผลการกำกับติดตามในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

กลุ่ม/หน่วย................................................ 
1. โปรดระบุรอบของการรายงานผล 

  ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) 

  ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562) 

  ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2562 – 30 มิถุนายน 2562) 

  ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 กันยายน 2562) 

2. จำนวนข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ 

ลำดับ ว/ด/ป เรื่องท่ีเผยแพร่ข้อมูล ผลลัพธ์หรือการรับรู้หรือประโยชน์ 
ที่เกิดจากการเผยแพร่ข้อมูล 

    

    

    

    

    

    

    

    

3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

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

       ลงชื่อ..........................................ผู้รายงาน  

             (.........................................)  
       ตำแหน่ง........................................... ..................... 


