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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 



ค าน า 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารงบประมาณและการ
จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นผลการด าเนินงานที่เกิดจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งจุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนน 
ต่ ากว่าร้อยละ 90) จ านวน 7 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ, ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ, ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต, ตัวชี้วดัที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร, ตัวชีว้ัดที่ 8 การ
ปรับปรุงระบบการท างาน, ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.05 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน เพ่ือ
เปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 7 มาตรการ 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกัน
การรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และมาตรการ 
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานการส่งเสริมคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ด้านการป้องกันการทุจริต ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อย่างไรก็ 
ตามหน่วยงานควรให้ความส าคัญในการก าหนดมาตรการ แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินการ 
ตามมาตรการ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้ก าหนดแนวทางการน าผลการ 
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้ด าเนินการขับเคลื่อนการป้องกัน
การทุจริตมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการด าเนินงานการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
ภายในหน่วยงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เรื่อง การพัฒนาการป้องกัน 
การทุจริตในองค์กร ฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

(นายสุชน  วิเชียรสรรค์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

กรกฎาคม 2563  

 



 

สารบัญ 

         หน้า 

ค าน า 

สารบัญ 

บทน า               

- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563  1 

- แนวทางการน าผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน        3 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เรื่อง การป้องกันการทุจริต 

- ผลการด าเนินงานตามแนวทางการป้องกันการทุจริต และมาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  6 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ภาคผนวก 

-มาตรการการป้องกันการทุจริต ภายใน 7 มาตรการ 

-ค าสั่ง คณะกรรมการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สพม.39 

-ค าสั่ง คณะกรรมการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส สพม.39 

 

 

 

 

 

 



การด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

เรื่อง การพัฒนาองค์กรด้านการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
 

การขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39      
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ผลการ 
ประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้องพัฒนาตามแบบวัดการรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) คือ ตัวชี้วัดที่ 2 
การใช้งบประมาณ, ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ, ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต, 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร, ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน, ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผย
ข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.05 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของ 
ผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 7 มาตรการ  

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกัน
การรับ สินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และมาตรการ 
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งหน่วยงานได้ให้ความส าคัญในการก าหนดมาตรการ แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ 
ติดตามการด าเนินการตามมาตรการ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงได้ก าหนดแนวทางการน าผล 
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พิจารณา 
ตัวชี้วัดที่ 10  
การป้องกันการทุจริต 

1.เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
2.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
3.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
4.การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงทุจริต 
5.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
6.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
7.รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ
ป้องกันในการทุจริต 
8.รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
 

1.สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 
การป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง 
2.เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน 
และภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การด าเนินการป้องกันการทุจริต 
3.มีช่องทางให้บุคลากรภายในและ 
ภายนอกสามารถเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการให้ข้อเสนอแนะ /ร้องเรียน 
ได้ 
 



 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พิจารณา 
 9.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน 
10.การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

4.การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม 
ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 
ให้ทุกกลุ่ม/หน่วย บุคลากรทุกคน 
ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
5.การพัฒนาองค์ความรู้ และ 
แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง 
ในการทุจริตโดยเชิญวิทยากรจาก 
ส านักงาน ปปช.จังหวัดมาให้ 
ความรู้กับบุคลากร 
6.มีการก าหนดมาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใสให้ 
ครอบคลุมทุกภารกิจงานและลด 
ความเสียงจากการทุจริต และ 
ก าหนดผู้รับผิดชอบ มีการก ากับ 
ติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
7.มีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการ 
ป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง 
และท่ัวถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

 
 

ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม 
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 

หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 
ก าหนดแล้วเสร็จ 

(ก าหนดแผนรายไตรมาส) 

 
เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1) เจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหาร 
2) การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 
5) การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
 

1.จัดกิจกรรมประกาศเจตจ านงสุจริต   และ
แนวทางการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ       
พ.ศ.2563 โดย ผอ.สพม.39 
 
 
 
 
 
 
2.การก าหนดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมธรรมาภิบาล ทุกเช้าวันจันทร์ โดยมี 
กิจกรรม เช่น เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
กล่าวค าปฎิญญาเขตสุจริต   
  

พฤษภาคม – มิถุนายน 
2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกวันจันทร์ เวลา 08.15-
08.30 น. และวันที่มีการ
ประชุม 

1.ผู้บริหารและบุคลากร ในส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
39  รับรู้เจตจ านงสุจริตของ 
ผู้บริหาร และแนวทางการป้องกันการ 
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด 10 ข้อ 
2.ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด
สามารถปฏิบัติตามแนวทางการ
ด าเนินงานตามประกาศเจตจ านงสุจริต 
ทั้ง 10 ข้อ 
 

กลุ่มอ านวยการ 

 



 
 

ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม 
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 

หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 
ก าหนดแล้วเสร็จ 

(ก าหนดแผนรายไตรมาส) 

 
เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

3)การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ 
2563 
 
 
 
 
 
4)การด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 

1.การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความ 
เสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
2.การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการ
ความเสี่ยงของ สพม.39 โดยมีวิทยากรจาก
ส านักงาน ปปช.ร่วมบรรยายให้ความรู้และ
กระบวนการจัดการความเสี่ยงในองค์กร 

พฤษภาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรกฎาคม 2563 

1.ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ได้มี 
ส่วนร่วมในการประเมินตนเอง กลุ่ม/ 
หน่วย ตามภารกิจงาน เพื่อประเมิน 
ความเสี่ยงการทุจริต และมีส่วนร่วมใน 
การก าหนดแผนการลดความเสี่ยงการ 
ทุจริตในองค์กร 
 
 
 
2.ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดได้รับ 
องค์ความรู้และแนวทางในการจัดการ 
ความเสยี่ งของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
พร้อมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรใน
การป้องกันการทุจริต 
 

กลุ่มอ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มอ านวยการ 

 

 

 



 
 

ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม 
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 

หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 
ก าหนดแล้วเสร็จ 

(ก าหนดแผนรายไตรมาส) 

 
เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 5) แผนการป้องกันการ
ทุจริต 
6)รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนการป้องกันการ 
ทุจริต 
7)รายงานผลการ
ด าเนินงานการป้องกัน
การทุจริต 

1.การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ของ สพม.39  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ในวงเงินงบประมาณ 150,000 บาท 
 
2.การเผยแพร่แผนฯ รายงานการก ากับ 
ติดตามและผลการด าเนินงาน 

มกราคม – กันยายน 2563 ผู้บริหาร บุคลากร ในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน 
คร ูผู้รับบริการ ได้รับทราบแผนงาน  
โครงการกิจกรรมการป้องกันการทุจริต 
ในองค์กร จากช่องทางการเผยแพร่ที่ 
หลากหลาย และมีส่วนขับเคลื่อน 
โครงการ/กิจกรรม 

ทุกกลุ่ม/หน่วย 

8)มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและ 
ความโปร่งในใน
หน่วยงาน 
9)การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

1.กิจกรรมการสร้างการรับรู้เจตจ านงสุจริต 
และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ 
โปร่งใส จ านวน 7 เรื่อง ให้บุคลากรได้รับ 
ทราบและถือปฏิบัติ 
 
2.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการขับ เคลื่อน
การป้องกันการทุจริตขององค์กร 

 1.ผู้บริหารและบุคลากร ในสังกัด    
ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ  
สพม.39 เป็นไปตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 
 
2.มีการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
 

ทุกกลุ่ม/หน่วย 



ผลการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรด้านการป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรด้านการ 

ป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1. การประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยประกาศ
เจตจ านงสุจริตเป็น 4 ภาษาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ   

2. การแสดงความจงรักภักดีและปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทุกเช้าวันจันทร์ 
และทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

3. การมอบหมายนโยบาย “เขตสุจริต”ในการปฏิบัติงาน 

4. การประชุมปฏิบัติการการวิเคราะห์ความเสี่ยงการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

  5. การประกาศนโยบายงดรับของขวัญทุกเทศกาล (NO GIFT POLICY) เพ่ือส่งเสริม 

มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

6. การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนเขตสุจริตและเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ปีงบประมาณ 2563 

7. การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

เพ่ือชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษา พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเติมเต็มของ 

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น “เขตสุจริต” และเตรียมรับการ 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ปีงบประมาณ 
2563 

8. การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความตระหนักและปลุกจิตส านึก ให้ทุกคน 

ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ โปร่งใส ถูกต้องและตรวจสอบได้ทั้ง On line และ Off line 

9. การเปิดโอกาสให้กลุ่มงานทุกกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นและเป็นผู้น าในการท ากิจกรรม 

เพ่ือส่วนรวม กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กร เป็นต้น 

  

 

 

 



 

โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

1. การประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยประกาศ
เจตจ านงสุจริตเป็น 4 ภาษาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และท า MOU การปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหาร
สถานศึกษา (รายละเอียดดังภาคผนวกท่ีแนบ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2. กิจกรรมการแสดงความจงรักภักดีและปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

ทุกเช้าวันจันทร์ 
 

 
 
 
 
 



 
 

3. การประชุมปฏิบัติการการวิเคราะห์ความเสี่ยงการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต 
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน  เป็นการประชุมปฏิบัติการการวิเคราะห์ความเสี่ยงการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยให้ความรู้ และเปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มงานไปวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง) จากนั้นน าผลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ได้แต่ละกลุ่มงาน มารวมและ
วิเคราะห์เป็นความเสี่ยงในภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในล าดับต่อไป 

4. การประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
 
 
 



 
 
5. กิจกรรมการด าเนินงานตามมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประจ าปี 2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในเรื่องการเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซด์ โดยแจ้งให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ และแจ้งโรงเรียน ได้รับทราบ  
http://secondary39.go.th/index6301.html 
 

 
 

 
 

http://secondary39.go.th/index6301.html


6. การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
 

 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรมการด าเนินงานตามมาตรการ การใช้งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ 
ประจ าปี 2563 

;ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 
ในเรื่องงบประมาณ การจัดการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ โดยแจ้งให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด 
ถือปฏิบัติ และแจ้งโรงเรียนได้รับทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่ช่องทางการเข้าถึงการร้องเรียนบนเว็บไซด์ สพม.39  
http://secondary39.go.th/pr_buy/index_buy.htm และก าหนดแผนงาน และการก ากับติดตาม     
อย่างชัดเจนในการบริหารงบประมาณเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ได้ก าหนดให้มีการน าเข้าวาระการประชุม     
ทีมบริหาร (ผอ.กลุ่ม) ทุกวันอังคาร  และแจ้งเวียนมติที่ประชุมให้ข้าราชการและบุคลากรได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติ  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://secondary39.go.th/pr_buy/index_buy.htm


กิจกรรมการด าเนินงานตามมาตรการการป้องกันการรับสินบน ประจ าปี 2563 
 

;ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 
ในเรื่องการจัดการป้องกันการรับสินบน โดยประกาศ และแจ้งให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติ
และแจ้งโรงเรียนได้รับทราบ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
กิจกรรมการด าเนินงานตามมาตรการการใช้ดุลพินิจ ประจ าปี 2563 

การส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากร ในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดระเบียบ กฎหมาย 
 ยึดคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เช่น หลักกฎหมายในการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
 

 



  

ภาคผนวก 



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 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

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

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  ให้ความส าคัญกับการบริหารงาน 
ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2557   ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม   
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 แผนยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และตามคู่มือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) และส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39   ให้ความส าคัญกับการบริหารงาน 
ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบาย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา จึงได้ศึกษาและ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งครอบคลุม ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจาก 
การทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน และ 
ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงานและเชื่อมั่นว่า ความประพฤติของข้าราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัด
จะต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน และคาดหมายว่าข้าราชการ
ทุกคนจะประพฤติตนได้อย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเพ่ือใช้เปรียบเทียบ
กับการปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม 

ข้าพเจ้าแสดงเจตจ านงในฐานะผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
ที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกท่านปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส
ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทีจ่ะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความ 
เป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จะยึดมัน่ในการเป็น 
ส่วนราชการทีม่ีความโปร่งใสและพร้อมตรวจสอบได้ ให้สมกับวิสัยทัศน์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 ทีว่่า “เป็นองค์กรในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  
บนพื้นฐานความเป็นไทย” ภายใต้ค่านิยมหลักของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
ทีว่่า “ยึดมั่นธรรมาภิบาล สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ร่วมใจท างาน บริการเป็นเลิศ ”   

ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจ านงต่อเพ่ือนข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการ 
บริหาร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยส านึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่  
จะตัง้ใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรงและด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่า 
สิ่งใดถูกสิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระท า สิ่งใดควรงดเว้น เพ่ือให้งานที่ท าปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดประโยชน์ 
สูงสุดแก่ประชาชน และร่วมใจท าความดีเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทดแทนคุณแผ่นดิน 



ในนามผู้บริหารทุกระดับของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า  
จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบ 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็นส่วน
ราชการสีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะด าเนินการดังนี้ 
  1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด 
ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ก าหนด 

2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะ 
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตส านึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริต 
คอร์รัปชั่นในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้บุคลากรในส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทุจริตของคอร์รัปชั่นต่อส่วนราชการและ 
ประเทศชาติเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

3. ไมย่อมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่นและไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษ 
ทางสังคม (Social Sanction) อันส่งผลให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เกิด
ความละอายหรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริตคอร์รัปชั่น 

4. ปลูกฝังจิตสานึกให้ผู้เรียนของสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 39  ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

5. แนวทางการด าเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ 
   5.1 ประสานงานและให้ความร่วมมือในการด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
   5.2 ทุกกลุ่มงานและสถานศึกษาในสังกัดประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
   5.3 ร่วมกันด าเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการ  

ทุจริต 
   5.4 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหารในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ 
รณรงค์ให้เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตและมี
ส่วน ร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

   5.5 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง และการตรวจสอบเพื่อต่อต้านการทุจริต 
แก่บุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่ทั่วประเทศ อาทิ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องทางการศึกษาทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
การมีส่วนร่วมใน การเผยแพร่รณรงค์ให้แก่เยาวชน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนรวมในการจัด
กิจกรรมต่อต้านการ ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

   5.6 ร่วมกันจัดท าดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใส ส าหรับหน่วยงานในสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย     
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 



   5.7 ร่วมกันจัดท าช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพ่ือสนับสนุนการ 
ด าเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

   5.8 ร่วมให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการ 
ด าเนินงาน ความร่วมมือดังกล่าว 

   5.9 ร่วมการด าเนินการอื่นใดด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบอย่าง 
เต็มก าลังความสามารถ จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 

                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Announcement of Secondary Education Service Area Office 39 (SPM 39) 
On Intent to Administrate with Honesty & Integrity 

………………………………. 
 

The  Secondary Education Service Area Office 39   holds integrity and 
transparency at the core of our management and is in full compliance with the policies 
outlined by the Prime Minister, General Prayut Chan-O-Cha, dated 12 Sep 2014, with regards 
to the promotion of good governance in the public administration and suppress corruption 
and misconduct in the public sector. This policy is followed by the Civil Service Code of 
Ethics 2019 and The National Anti-Corruption Strategy phase 3(2017-2021). Furthermore, it is 
in compliance with the Integrity and Transparency Assessment (ITA) Handbook, The Officer 
of the National Anti-Corruption Commission (ONACC), and The Office of Public sector Anti-
Corruption Commission (OPACC). 

In accordance with the policies mentioned above, the Secondary Education 
Service Area Office 39  administration has established and implemented an Anti-Corruption 
Commission for the fiscal year 2020. The Commission sets out to promote a healthy work 
culture in the workforce by having transparency, accountability, and integrity while 
conducting corruption free operations based on open communication. To be successful, 
every official and education employees in this organization must be role models of civic and 
societal responsibility. 

As the Secondary Education Service Area Office 39 manager, I am ready to 
fully support all officials and employees in my organization who work with morality, 
transparency, and efficiency, ready to promote and preserve our nation’s best interests. 

Secondary Education Service Area Office 39   will adhere to the 
aforementioned policies as a transparent and accountable government agency, represented 
in Secondary Education Service Area Office 39’s vision  “The organization of basic education 
quality administration to international standards based on Thai culture.” With the core 
values of Secondary Education Service Area Office 39 “Good governance adherence, 
Creativity quotient, Team work and Service mind.” 

I will perform my duty as a public servant in the Anti-Corruption Commission 
with wisdom, tenacity, and honesty. These values will allow me to keep the people of 
Thailand at the very core of this administration and deliver the most benefit to the nation 



and give honor to His Majesty King Bhumibol Adulyadaj. 
On behalf of the Secondary Education Service Area Office 39   administration, 

I announce our intention to manage the organization with honesty and good governance 
that is transparent and verifiable. We will take proactive steps in building confidence in our 
society to make the Secondary Education Service Area Office 39 be an effective 
administration by taking the following actions: 

1. Strictly perform all legal proceedings in accordance with the regulation. 
2. Cultivate and raise awareness on the core values of anti-corruption such as the 

ability to distinguish the difference between personal profit from public benefit. This will 
prevent corruption and result in having an effective workforce in the Office of the Basic 
Education Commission. 

3. Zero tolerance against criminal activity such as immoral behavior related to 
corruption that results in social sanction and brings disgrace on the Secondary Education 
Service Area Office 39  administration. 

4. Rooted moral compass in the administration to recognize any harmful or illegal 
activities. 

5. Guidelines for coordinating and implementation of the anti-corruption campaign: 
    5.1  Provide  coordination  and  support  to  activities  that  are  meant  to  drive  

the national strategy in terms of the National Anti-Corruption Strategy Phase 3 (2017-2021). 
    5.2 All task groups, including subordinate institutions, will collaborate in the anti- 

corruption network within the Secondary Education Service Area Office 39 administration. 
    5.3 Strive to improve methods and strategy to further expand our knowledge on 

the prevention and suppression of corruption. 
    5.4 Take part in disseminating knowledge to all subordinate managers and officers 

at every level regarding the National Anti-Corruption Strategy Phase 3 (2017-2021). Specific 
emphasis is to be given on topics related to integrity, moral, and ethics. By doing so, it will 
better publicize the information regarding the campaign to all parties (e.g., the youth, 
parents, and general public) participating in the anti-corruption campaign and become part 
of our network. 

    5.5 Actively promote the knowledge regarding auditing and inspection to the 
Office of Educational Service Area and all personnel involved to have a in depth 
understanding of the anti- corruption campaign. 

    5.6 Collaborate in creating a transparency index for affiliation in Secondary 
Education Service Area Office 39 that proceeds according to the Nation Anti-Corruption 
Strategy phase 3 (2017-2021). 

    5.7 Work in partnership to establish effective communication channels, publicizing 
the support of all participants to prevent and suppress corruption. 

    5.8 Conduct review boards to monitor and evaluate our efforts and suggest 



recommendations to all parties involved for continuous improvement. 
    5.9  Participate in all other related activities that support the promotion of the 

National Anti-Corruption Strategy Phase 3 (2017-2021). 
 

Therefore, general announcement 
 
 
 

(Mr. Suchon Wichiansan) 
Director of Secondary Educational Service Area Office 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



















 
 
                   
 

 

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 



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






















