คำสั่ง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๕
ที่ ๑๐๘/ ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำหนดมำตรกำร ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งในกำรดำเนินงำน
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๕
................................................................
ตำมที่ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ได้ร่วมดำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลใน
สถำนศึกษำ “ป้องกันทุจริต” ซึ่งได้ดำเนินกำรกับสถำนศึกษำ และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อประสำนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยอำศัยกลไกลทำงกำรศึกษำเป็นเครื่องมือในกำรปลูก
จิตสำนึกให้แก่เยำวชน สร้ำงควำมร่วมมือในกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมในควำมซื่อสัตย์สุจริตในระบบ
กำรศึกษำและสังคมไทย อีกทั้งเพื่อเป็นกำรกำหนดมำตรกำรสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต กำร
บริหำรงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระทำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำสำคัญ และ
พบบ่อย ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ ๒๕๖๔) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๕ ได้เห็นควำมสำคัญดังกล่ำว จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำหนด
มำตรกำร ด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๕ ดังนี้
๑. นำยธวัช แซ่ฮ่ำ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประธำนกรรมกำร
มัธยมศึกษำเขต ๕
๒. นำยชูเกียรติ บุญรอด
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ รองประธำน
มัธยมศึกษำเขต ๕
๓. นำยปรำโมทย์ เจริญสลุง
ประธำนเครือข่ำยกำรมัธยมศึกษำ จ.สิงห์บุรี
กรรมกำร
๔. นำยธรรมวิทย์ ธรรมพิธี
ประธำนเครือข่ำยกำรมัธยมศึกษำ จ.ลพบุรี
กรรมกำร
๕. นำยวิเชียร แก่นไร่
ประธำนเครือข่ำยกำรมัธยมศึกษำ จ.ชัยนำท
กรรมกำร
๖. นำยรณชัย นิ่มกุล
ประธำนเครือข่ำยกำรมัธยมศึกษำ จ.อ่ำงทอง
กรรมกำร
๗. นำงพิศมัย สีแตง
ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
๘. นำงนันทพร มั่นทัพ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล
กรรมกำร
๙. นำงอรุณี กลับดี
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
๑๐. นำงฐิตินันท์ สุวรรณหงษ์ ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
๑๑. น.ส.อุสำ กลับดี
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำร
๑๒. น.ส.ญำณิศำ แสงสว่ำง
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
กรรมกำร
๑๓. นำยศรัณย์ฤทธิ์ กล่อมปัญญำ ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ
กรรมกำร
๑๔. นำงสุรำงค์ นกสี
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ชำนำญกำร
กรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
๑๕. น.ส.พรรณทิพำ ตรีธนะ
นิติกร ชำนำญกำร
กรรมกำร
๒/๑๘.นำงสิรวลีย.์ ............

๒
๑๖. นำงสิรวลีย์ วิเศษกุลพรหม ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑๗. นำงบุณยนุช ธรรมสอำด นักประชำสัมพันธ์ ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๑๘. นำงนุชรี ด้วงสี
นักจัดกำรงำนทั่วไป ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ พิจำรณำกำหนดมำตรกำรในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน ของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๕ ในเรื่องดังนี้
๑. มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ ผ่ำนเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒. มำตรกำรให้ภำคประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำน
๓. มำตรกำรดำเนินกำรเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
๔. มำตรกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและกำรดำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ำ
๕. มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๖. มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน
๗. มำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๘. มำตรกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
๙. มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ร่วมกันปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถ เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย บังเกิดผลดีและประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร และรำยงำนผลกำรดำเนินกำรให้ทรำบต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นำยธวัช แซ่ฮ่ำ)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๕

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕
ที่ ๑๑๕/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕
…………………………………….
ตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคาสั่งที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดแนวทาง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบได้ ในทุกกรณี และเพื่อทาหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จึงได้จัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ดังต่อไปนี้
1. นายธวัช แซ่ฮ่า
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานคณะกรรมการ
มัธยมศึกษา เขต 5
๒. นายชูเกียรติ บุญรอด รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองประธาน
มัธยมศึกษา เขต 5
๓. ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา จังหวัดชัยนาท
กรรมการ
๔. ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี
กรรมการ
๕. ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา จังหวัดลพบุรี
กรรมการ
๖. ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา จังหวัดอ่างทอง
กรรมการ
๗. ประธานสหวิทยาเขตธรรมจักร จังหวัดชัยนาท
กรรมการ
๘. ประธานสหวิทยาเขตขุนสรรค์ จังหวัดชัยนาท
กรรมการ
๙. ประธานสหวิทยาเขตพระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี
กรรมการ
1๐. ประธานสหวิทยาเขตถิ่นวีรชน จังหวัดสิงห์บุรี
กรรมการ
1๑. ประธานสหวิทยาเขตละโว้ธานี จังหวัดลพบุรี
กรรมการ
1๒. ประธานสหวิทยาเขตเขาวงพระจันทร์ จังหวัดลพบุรี
กรรมการ
๑๓. ประธานสหวิทยาเขตป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
กรรมการ
1๔. ประธานสหวิทยาเขตอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง
กรรมการ
1๕. ประธานสหวิทยาเขตเจ้าพระยา จังหวัดอ่างทอง
กรรมการ

๑๖. นางพิศมัย สีแตง ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

กรรมการ

๒/17. นางอรุณี.................
๒
1๗. นางนันทพร มั่นทัพ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กรรมการ
1๘. นางอรุณี กลับดี
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
๑๙. นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ
2๐. นางสาวอุสา กลับหอม
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
๒๑. นางสาวญาณิศา แสงสว่าง ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร กรรมการ
๒๒. นายศรัณย์ฤทธิ์ กล่อมปัญญา ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการ
กรรมการ
ศึกษาทางไกล
๒๓. นางสุรางค์ นกสี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชานาญการ กรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2๔ นางวัญชุรี ธูปบูชากร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ กรรมการ
2๕. นางสาวพรรณทิพา ตรีธนะ ศรีหานาม นิติกร ชานาญการ
กรรมการ
2๖ นางสาวธีราพร เกตุสาราญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
2๗. นางสิรวลีย์ วิเศษกุลพรหม ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ กรรมการและเลขานุการ
๒๘. นางบุณยนุช ธรรมสอาด นักประชาสัมพันธ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ชานาญการพิเศษ
๒๙. นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐. นางสาวมัญชุสา สอนจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประสานงาน เร่งรัด และติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานตามแผนเกี่ยวกับการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เสนอต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 256๒

(นายธวัช แซ่ฮ่า)

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

คำสั่ง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๕
ที่ ๑๑๖/ ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒
................................................................
ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๕ จะดำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกำรจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๕ ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๒ และใช้ในกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency) เพื่อให้
กำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมำณ
๒๕๖๒ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๕ ดังต่อไปนี้
๑. นำยธวัช แซ่ฮ่ำ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประธำนกรรมกำร
มัธยมศึกษำเขต ๕
๒. นำยชูเกียรติ บุญรอด
รอง ผอ.สพม.๕
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยปรำโมทย์ เจริญสลุง
ประธำนเครือข่ำยกำรมัธยมศึกษำ จ.สิงห์บุรี
กรรมกำร
๔. นำยธรรมวิทย์ ธรรมพิธี
ประธำนเครือข่ำยกำรมัธยมศึกษำ จ.ลพบุรี
กรรมกำร
๕. นำยวิเชียร แก่นไร่
ประธำนเครือข่ำยกำรมัธยมศึกษำ จ.ชัยนำท
กรรมกำร
๖. นำยรณชัย นิ่มกุล
ประธำนเครือข่ำยกำรมัธยมศึกษำ จ.อ่ำงทอง
กรรมกำร
๗. นำงพิศมัย สีแตง
ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
กรรมกำร
๘. นำงนันทพร มั่นทัพ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล
กรรมกำร
๙. นำงอรุณี กลับดี
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
๑๐.นำงฐิตินันท์ สุวรรณหงษ์ ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
๑๑.น.ส.อุสำ กลับดี
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำร
๑๒.น.ส.ญำณิศำ แสงสว่ำง
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
กรรมกำร
๑๓. นำยศรัณย์ฤทธิ์ กล่อมปัญญำ ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลฯ กรรมกำร
๑๔. นำงสุรำงค์ นกสี
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ชำนำญกำร
กรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
๑๕. นำงวัญชุรี ธูปบูชำกร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
๑๖. นำงสำวอุไรภรณ์ พุฒหอม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
๑๗. นำงกัลยำ สุทธิสุข
นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๒/นำงศุภรดำ....................

๒
๑๘. นำงศุภรดำ โภคอนันต์
๑๙. น.ส.พรรณทิพำ ตรีธนะ
๒๐. นำงวัญชุรี ธูปบูชำกร
๒๑. น.ส.อุไรภรณ์ พุฒหอม
๒๒. น.ส.นุชรี ด้วงสี
๒๓. น.ส.ปำณิสรำ ตุลพันธ์
๒๔.นำงรุ่งนภำ กลับทอง
๒๕.นำงริญดำ สุวรรณอ่อน
๒๖. นำยสุชีพ วันอังคำร
๒๗. นำงสิรวลีย์ วิเศษกุลพรหม
๒๘. นำงบุณยนุช ธรรมสอำด
๒๙. นำงมะยม สำลี
๓๐. น.ส.มัญชุสำ สอนจันทร์

นักทรัพยำกรบุคคล ชำนำญกำร
กรรมกำร
นิติกร ชำนำญกำร
กรรมกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร
นักจัดกำรงำนทั่วไป ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
นักวิชำกำรเงินและบัญชี ชำนำญกำร
กรรมกำร
นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติกำร
กรรมกำร
นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติกำร
กรรมกำร
พนักงำนรำชกำร
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักประชำสัมพันธ์ ชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้ำหน้ำที่พิมพ์ดีด
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้ำที่วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๒ ให้สอดคล้องตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Tread way Commission) และบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นำยธวัช แซ่ฮ่ำ)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕

