
 
 

คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาสุพรรณบุรี เขต ๑ 
ที่   ๑๐๘ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําประกาศ  ผู้รับผิดชอบ การรายงาน การกํากับติดตาม 
มาตรการต่าง ๆ  ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ร่วมดําเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา “ป้องกันทุจรติ” ซึ่งได้ดําเนินการกับโรงเรียน และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือประสาน
ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการปลูก
จิตสํานึกให้แก่เยาวชน สร้างความร่วมมือในการปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรมและค่านิยมในความซื่อสตัย์สุจริต
ในระบบการศึกษาและสังคมไทย และเพ่ือเป็นการกําหนดมาตรการสําคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต  
การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทําผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหา
สําคัญและพบบ่อย และยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑  ได้เล็งเห็น
ความสําคัญดังกล่าว จึงได้กําหนดให้มีการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําประกาศ  ผู้รับผิดชอบ 
การรายงาน การกํากับติดตาม มาตรการต่าง ๆ  ในด้านคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑  ประกอบด้วย 
 

๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
๑. นายจักรพรรด์ิ  จิตมณ ี ผู้อํานวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ประธาน 
๒. นายเกรียงไกร  โกพัฒน์ตา รองผู้อํานวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ รองประธาน 
๓. รองผู้อํานวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑  ทุกท่าน กรรมการ 
๔. ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม กรรมการ 
๕. นายวันชัย พันธ์สิงห์จบ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางจันทรรัตน์ เรืองจิรัชยา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรการ 
     ๒.๑ มาตรการเผยแพรข่้อมูลต่อสาธารณะชน 
  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทําประกาศมาตรการ เครื่องมือและปฏิทินในการกํากับติดตาม และ
รายงานผลการกํากับติดตาม  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน ผ่านเว็บไซต์สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑  และอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 

(๑) นายจําลอง บุญเรืองโรจน์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ประธาน 
(๒) นางมนฐิตา  ทรัพย์มนตรี ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ รองประธาน 
(๓) นายบวร  สุวรรณฤทธ์ิ ครูผู้ทรงคุณค่า โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม กรรมการ 
(๔) นางสาวจุฑารัตน์  เขียวประทุม พนักงานประชาสัมพันธ์ กรรมการ 
(๕) นางมาลี  สร้อยสุวรรณ นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ 

 

           / ๒.๒ มาตรการให้ภาคประชาชน... 
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     ๒.๒ มาตรการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทําประกาศมาตรการ เครื่องมือและปฏิทินในการกํากับติดตาม และ
รายงานผลการกํากับติดตาม  มาตรการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้สว่นเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ และอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  ประกอบด้วย 

(๑) นายพงษ์กฤตย์ นามปพนอังกูร รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ประธาน 
(๒) นางสาวชบา  พันธ์ุศักด์ิ ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลฯ 
รองประธาน 

(๓) นายภัทรวัตฐ์  ซื่อตรง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
(๔) นางสาวสุคนธ์ทิพ  สําเนียงดี ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
(๕) นางดวงทิพย์  เพ็ชรนิล ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
(๖) นางสาวเมทินี  ตาตะสมิต ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
(๗) นายชัยศักด์ิ  ต้ังนิติพิฐจักร ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
(๘) นางเกสรา  อารยะจารุ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 
     ๒.๓ มาตรการในการดําเนนิการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทําประกาศมาตรการ เครื่องมือและปฏิทินในการกาํกับติดตาม และ
รายงานผลการกํากับติดตาม  มาตรการในการดําเนินการเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ และอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 

(๑) นายเผชิญศักด์ิ  แก้วเขียว รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ประธาน 
(๒) นางพรชรี  พลเสน ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์ 
รองประธาน 

(๓) นางสาวสรญา  สุดโต นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
(๔) นางลํายอง  โพธ์ิไกรสวรรค์ เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน กรรมการและเลขานุการ 

 
     ๒.๔ มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนนิการกับเจ้าหนา้ทีผู่้มีผลสมัฤทธิ์การปฏิบัติงานตํ่า 
  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทําประกาศมาตรการ เครื่องมือและปฏิทินในการกํากับติดตาม และ
รายงานผลการกํากับติดตาม  มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ 
ผู้มีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานตํ่า ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑  และอ่ืน ๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 

 (๑) นายจําลอง บุญเรืองโรจน์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ประธาน 
(๒) รองผู้อํานวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑  ทุกท่าน รองประธาน 
(๓) ผู้อํานวยการกลุ่ม ทกุกุล่ม กรรมการ 
(๔) นายสินทบ  ทองบุญเหลือ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
(๕) นางนิษฐ์ณิชชา  อภิวัฒิธรรม นิติกรชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
(๖) นางสุกัญญา  สะอาดดี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ 
(๗) นางสาวอนุชษรา  จันทาทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

       / ๒.๕ มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน ... 
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     ๒.๕ มาตรการในการจัดการเร่ืองร้องเรียน 
  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทําประกาศมาตรการ เครื่องมือและปฏิทินในการกํากับติดตาม และ
รายงานผลการกํากับติดตาม  มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต ๑  และอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 

 (๑) นายจําลอง บุญเรืองโรจน์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ประธาน 
(๒) นายสินทบ  ทองบุญเหลือ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รองประธาน 
(๓) นายปริญญา  บุญมาดี นิติกรปฏิบัติการ กรรมการ 
(๔) นางนิษฐ์ณิชชา  อภิวัฒิธรรม นิติกรชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 
     ๒.๖ มาตรการในการปอ้งกันการรับสนิบน 
  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทําประกาศมาตรการ เครื่องมือและปฏิทินในการกํากับติดตาม และ
รายงานผลการกํากับติดตาม  มาตรการในการป้องกันการรับสินบน ของสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต ๑ และอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 

 (๑) นายจําลอง บุญเรืองโรจน์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ประธาน 
(๒) นายสินทบ  ทองบุญเหลือ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รองประธาน 
(๓) นายปริญญา  บุญมาดี นิติกรปฏิบัติการ กรรมการ 
(๔) นางนิษฐ์ณิชชา  อภิวัฒิธรรม นิติกรชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 
     ๒.๗ มาตรการในการปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทําประกาศมาตรการ เครื่องมือและปฏิทินในการกํากับติดตาม และ
รายงานผลการกํากับติดตาม  มาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต ๑ และอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 

 (๑) นายจําลอง บุญเรืองโรจน์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ประธาน 
(๒) นายสินทบ  ทองบุญเหลือ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รองประธาน 
(๓) นางสุกัญญา  สะอาดดี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการ 
(๔) นายปริญญา  บุญมาดี นิติกรปฏิบัติการ กรรมการ 
(๕) นางนิษฐ์ณิชชา  อภิวัฒิธรรม นิติกรชํานาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

 
     ๒.๘ มาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทําประกาศมาตรการ เครื่องมือและปฏิทินในการกํากับติดตาม และ
รายงานผลการกํากับติดตาม  มาตรการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ และอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย  ประกอบด้วย 

 (๑) นายจําลอง บุญเรืองโรจน์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ประธาน 
(๒) รองผู้อํานวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑  ทุกท่าน รองประธาน 
(๓) ผู้อํานวยการกลุ่ม ทกุกุล่ม กรรมการ 
(๔) นายสินทบ  ทองบุญเหลือ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 

                                                                                                        / (๕) นางนิษฐ์ณิชชา... 



- ๔ - 
 

(๕) นางนิษฐ์ณิชชา  อภิวัฒิธรรม นิติกรชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
(๖) นางสุวิมล  ระวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการ 
(๗) นางนลินภัสร์ ธีรปฐมวิทย์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการ 
(๘) นางสุกัญญา  สะอาดดี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการและเลขานุการ 
(๙) นางสาวอนุชษรา  จันทาทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ัง ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 

  ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

 
    สั่ง ณ  วันที่   ๒   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

            (นายจักรพรรด์ิ  จติมณี ) 
                  ผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ 


