
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๔

เอกสำรกลุ่มบริหำรวิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมปีกำรศึกษำ 2552

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน



 

 

 

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 

******************************************** 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  รายงานการดำเนินการป้องกัน 
การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ดังนี้ 

1. รายงานการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา "การป้องกันการทุจริต" (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5   

2. รายงานการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา "การป้องกันการทุจริต" (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ประจำปีงบประมาณ 2565 
งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
****************************** 

 ระยะที่ 1 รอบ 6  เดือน ตุลาคม  2564 - 31 มีนาคม 2565 
 ระยะที่ 2 รอบ 9  เดือน เมษายน  2565 - 30 มิถุนายน 2565 
 ระยะที่ 3 รอบ 12  เดือน กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 

งบประมาณ  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ 

ชื่อโครงการ     เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
                   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 1. นางธิติมน  คำมี   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
 2. นายสมชาย  โพธิ์ศรี ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
 3. นายภาณุมาศ บ้านเหล่า ตำแหน่ง นิติกร  
การดำเนินการ  

  ยังไม่ได้ดำเนินการรองบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
****************************** 

 ระยะที่ 1 รอบ 6  เดือน ตุลาคม  2564 - 31 มีนาคม 2565 
 ระยะที่ 2 รอบ 9  เดือน เมษายน  2565 - 30 มิถุนายน 2565 
 ระยะที่ 3 รอบ 12  เดือน กรกฎาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 

งบประมาณ  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ 

ชื่อโครงการ     เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
                   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 1. นางธิติมน  คำมี   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
 2. นายสมชาย  โพธิ์ศรี ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 
 3. นายภาณุมาศ บ้านเหล่า ตำแหน่ง นิติกร  
การดำเนินการ  

หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero tolerance &Clean)” มีพันธกิจ
ในการสร้างวัฒนธรรม ต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณา
การ ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากลโดยมีเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ คือประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง”และยุทธศาสตร์การ
ป้องกันการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต        
ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  



เพื่อประสานความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตโดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับ
เยาวชน  โดยให้ความสำคัญในการเตรียมการป้องกัน การปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพ่ือวางรากฐาน
การปลูกจิตสำนึกเพ่ือป้องกันการทุจริตของประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง 
 เพ่ือให้การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดและสามารถขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานไปสู่เป้าหมายปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาบุคลากรให้เห็นความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริต     
มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรมนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง 
เหมาะสม และยั่งยืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และ
แนวคิดดังกล่าวข้างต้น 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ให้เป็นองค์กรแห่งการ 
เรียนรู้ที่ยั่งยืน สร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข มุ่งเน้นให้ความสำคัญ 
ในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ "ไม่ทนต่อการทุจริต" โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

2. เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต มีความเป็น
พลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะและความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้มีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและ
ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

3. เพ่ือพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริต ให้มีความเข้มแข็งและมี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

4. เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คิดดี ทำดี มีวินัย ชื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียงมี
จิตสาธารณะ สู่วิถีเขตสุจริต ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรมนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม และ
ยั่งยืนของบุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  
ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

 เป้าหมายที่ 1 : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
 เป้าหมายที่ 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
 เป้าหมายที่ 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
 เป้าหมายที่ 4 : สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 เป้าหมายที่ 5 : สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมายที่ 6 : ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
 
 



อธิบายความสอดคล้อง 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  มีแผนการพัฒนาการศึกษาและแผนการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต  วัฒนธรรม  อาชีพให้เกิดความ
สมานฉันท์  และรู่รักสามัคคี  มีความเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง  บุคลากรทางการศึกษามีความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน  และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพ    รายใหม่  พัฒนา
กระบวนการระบบติดตาม ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด  สร้างและพัฒนาระบบ
รองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคมเสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมายซึ่งจะ
ส่งผลให้ประเทศไทยมีความม่ันคงในระยะยาวต่อไป 
 
ส่วนที่ 2 การดำเนินการและผลการดำเนินการ 
 การดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ตามแผนปฏิบัติการ ) 

1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 5 

1.1 ประชุมสังเคราะห์ผลการดำเนินงานในการดำเนนิงาน เพื่อวางแผนการเสริมสร้างธรรมา 

ภิบาล  ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 5  

  1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ได้ดำเนินการจัดประชุม

บุคลากรในการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือวางแผนการ

ดำเนินการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  2. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 

เขต 5   มอบนโยบายในการบริหารและเป็นผู้นำในการสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต การ

ส่งเสริมให้บุคลากรให้เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวมมากว่าผลประโยชน์ส่วนตน  

3. ประชุมผู้รับผิดชอบเขตสุจริต ได้แก่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

และกลุ่มกฎหมายและคดี และได้มอบหมายงานแต่ละกลุ่มงานดำเนินงานตามหัวข้อกำหนด 

งบประมาณ  จากงบประมาณท่ี สพฐ. จัดสรรให้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน 6,500 บาท 

 

 

 

 



1.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตและประกาศ No gift Policy พิธี MOU การแสดง 

ออกเชิงสัญลักษณ์ และประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  

เขต 5 เป็นผู้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีการบริหารงานด้วยคุณธรรม    

และความโปร่งใส  และประกาศนโยบายงดรับของขวัญ No Gift Policy พร้อมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง  

ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือพัฒนาเขตสุจริต ของบุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้นำในการ

แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ร่วมกับบุคลากรในการเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต มีการจัดทำ

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  

งบประมาณ  จากงบประมาณท่ี สพฐ. จัดสรรให้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน 11,200 บาท 

 1.3  กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการต่อต้านการทุจริต 

และปลูกจิตสำนึกสู่การเป็นข้าราชการที่ดี 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะ 

บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึกสู่การเป็นข้าราชการที่ดี   

ด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้มีคุณลักษณะ 5 ประการ 

ของโครงการโรงเรียนสุจริต  

งบประมาณ  จากงบประมาณท่ี สพฐ. จัดสรรให้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน 46,480   บาท 

 1.4  กิจกรรมศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนนิงานที่มีระดับสูงกว่า 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 นำคณะทำงานในการขับเคลื่อนการ

ดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 31 คน ศึกษาดูงานการดำเนินการโครงการ ฯ ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เพื่อศึกษาการดำเนินงาน และนำผลการศึกษาดูงานมาพัฒนาการ

ปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงาน 

งบประมาณ  จากงบประมาณท่ี สพฐ. จัดสรรให้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน 23,290  บาท 

 1.5 ประชุมเพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยง 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จัดทำคำสั่งคณะกรรมการประเมินความ

เสี่ยง และจัดประชุมคณะกรรมการจำนวน 23 คน เพ่ือร่วมกันวางแผนการดำเนินการประเมินความเสี่ยงใน

การบริหารงานและจัดทำมาตรการเพ่ือป้องกันความเสี่ยงของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

งบประมาณ  จากงบประมาณท่ี สพฐ. จัดสรรให้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน 805 บาท 



ผลสำเร็จที่ได้รับ 

  บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม มีการพัฒนาตนเอง

ให้เป็นแบบอย่างที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด  การมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต  อยู่

อย่างพอเพียง  และจิตสาธารณะทักษะกระบวนการคิด  การมีวินัย ในองค์กรได้รับความรู้ความเข้าใจร่วมกัน

ในการให้บริการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

1. การจัดประชุมบุคลากรมีข้อจำกัด เนื่องจากเป็นการประชุมในเวลาราชการ บางส่วนต้องปฏิบัติ

หน้าที่   

- ควรดำเนินการจัดประชุมนอกเวลาราชการ หรืออาจวางแผนประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อ

ราชการทราบกิจกรรมที่จัดขึ้น 

2. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะ จำนวนผู้เข้ารับการอบรมและเวลาในการเข้ารับการอบรมมี

จำกัด เนื่องจากดำเนินการอบรมในเวลาราชการ ทำให้บางส่วนต้องไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

- ควรดำเนินการจัดประชุมนอกเวลาราชการ หรืออาจวางแผนประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อ

ราชการทราบกิจกรรมที่จัดขึ้น 

2.  โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  

เขต 5  กิจกรรมคนดีศรีเขต 5 

- อยู่ในระหว่างการดำเนินการ 

3. โครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

- อยู่ในระหว่างการดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 ภาพกิจกรรม 

1. กิจกรรมประชุมสังเคราะห์ผลการดำเนินงานในการดำเนนิงาน 

 
 

 

 



2. กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตและประกาศ No gift Policy พิธี MOU การแสดง 

ออกเชิงสัญลักษณ์ และประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการต่อต้านการทุจริต 

และปลูกจิตสำนึกสู่การเป็นข้าราชการที่ดี 

 
 

 

 

 



4. กิจกรรมศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนนิงานที่มีระดับสูงกว่ 

 

 
 

5. ประชมุเพื่อดำเนินการประเมินความเสี่ยง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





คณะผูจ้ดัทาํ 

คณะที่ปรึกษา 

1. นายยงยทุธ  พรหมแกว้    ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 

2. นายสุขสันต ์ คุม้บวั    รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 

3. นายทองสุก  เกล้ียงพร้อม  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 

4. นายสุระพล   สอนเสนา  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 

คณะกรรมการขับเคล่ือน 

1. นางผอ่งพนัธ์  แพงบุดดี  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 

2. นางรุจาภา  ประถมวงษ ์  ศึกษานิเทศก ์

3. นางธิติมน  คาํมี   ศึกษานิเทศก ์

4. นางสาวโชติกา  สุขศรีสง่า  นกัประชาสัมพนัธ์ ปฏิบติัหนา้ท่ี ผอ.กลุ่มส่งเสริม 

                                                                                  การศึกษาทางไกล ฯ 

5. นายภาณุมาศ  บา้นเหล่า  นิติกร ปฏิบติัหนา้ท่ี ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 

6. นายสมชาย  โพธ์ิศรี   ศึกษานิเทศก ์

7. นายคีระคิน  คาํหนองไผ ่  ศึกษานิเทศก ์

8. นางสาวภคัชญัญา บุญโสภณ  นกัวิชาการพสัดุ 

9. นางวรรณภา  ศรีหะสุทธ์ิ  นกัจดัการงานทัว่ไป 
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