
 
คำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 

ท่ี  235/ 2565 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการกำกับติดตามการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต และโรงเรียนสุจริต 
.................................................................................... 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนต่ืนตัว ละอายต่อการ
ทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเพื่อ
วางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติในการปลูกฝังให้
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ท้ังในระดับสถานศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และชุมชน  และยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด รวมท้ังพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับย้ังการทุจริตเชิงรุกสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  

             เพื่อขับเคล่ือนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา จึงแต่งต้ังคณะกรรมการกำกับติดตามการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต และโรงเรียนสุจริต) ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ 
 1.1 นายกานนท์  แสนเภา           ผู้อำนวยการ สพม.หนองคาย ประธานกรรมการ 
 1.2 นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคาย รองประธานกรรมการ 
 1.3 ส.ต.ต.นปดล  นพเคราะห์ รอง ผอ.สพม.หนองคาย รองประธานกรรมการ 
 1.4 ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดหนองคาย รองประธานกรรมการ 
 1.5 ประธานสหวิทยาเขต กรรมการ 
 1.6 นางจินตนา  มูลสาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. กรรมการ 
 1.7 นายวิทยา พันธุระ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. กรรมการ 
 1.8 นายสุรศักดิ์ รักขพันธ์  ณ หนองคาย  ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. กรรมการ 
 1.9 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  กรรมการ 
 1.10 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  กรรมการ 
 1.11 ศึกษานิเทศก์ทุกคน กรรมการ 
 1.12 นายวชิรดล  คำศิริรักษ์        ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ 
 1.13 นางสาวณัฐชนก เนาวรังษี    ศึกษานิเทศก์                                                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.14 นางสาวกัลยรัตน์ ไตรสูงเนิน  เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล                                     ผู้ช่วยเลขานุการ 
  

             /มีหน้าท่ี .... 
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  มีหน้าท่ี วางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565 และกำกับติดตามผลการ
ดำเนินงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA ปีงบประมาณ 2565 รวม 10 ตัวชี้วัด 

2. คณะกรรมการกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร (ตัวชี้วัดที่ 1) ประกอบด้วย 
 2.1 ส.ต.ต.นปดล  นพเคราะห์ รอง ผอ.สพม.หนองคาย ประธานกรรมการ 
 2.2 นายนิพนธ์  ป้องโกเซ ผู้อำนวยการโรงเรียนวงัหลวงพิทยาสรรพ ์ รองประธานกรรมการ 
 2.3 นายพงษ์พร อินพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
 2.4 นายธเนตร  มีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
 2.5 นายสุธินันท์ ภักดีวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
 2.6 นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ 
 2.7 นางศรีประภา  สีหไตร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 
 2.8 นางวิไลลักษณ์ ณ หนองคาย   ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
 2.9 นางสิริมา  สอนคำหาญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
 2.10 นางปทิตตา  พวงปัญญา ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
 2.11 นายกิตติรงค์ บุญคง           ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ          กรรมการ 
 2.12 นางพิมลนาฎ ยิ่งยง ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน                    กรรมการ 
 2.13 นายนริศ  มงคล ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  กรรมการ 
 2.14 นางสาวมณฑา  อาสนชัย ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ              กรรมการ 
 2.15 นางสาวสุรัสวดี  ศรีกุล    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กรรมการ 
 2.16 นางสาวพัฒน์รดา  สนั่นเอื้อ     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กรรมการ 
 2.17  นางสาวพรรวินท์  หัสดี          นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  กรรมการ 
 ๒.๑8  นายมนัส  นาคเสน               เจ้าหน้าท่ีบันทกึข้อมูล  กรรมการ 
 ๒.19  นางสาวจิรัชฌา  สุวรรณศรี     นักทรัพยากรบุคคล          กรรมการ 
 2.20  นายชานนท์ คำจันทร์          ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                            กรรมการและเลขานุการ 
 2.๒1  นางทองประกา  จุลปาน    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.22  นางสาวสุภารัตน์  คำไสย    เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล                               ผู้ช่วยเลขานุการ 

      มีหน้าที่  กำกับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือ
ดำเนินการตามขั้นตอน และระยะเวลาท่ีกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มา
ติดต่อท่ัวไปหรือมาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏบิัติหน้าท่ีในฐานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างมีคุณธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

/3. คณะกรรมการ... 
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  3. คณะกรรมการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ (ตัวชี้วัดท่ี 2) ประกอบด้วย 
 3.1 นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคาย ประธานกรรมการ 
 3.2 นายธวัช  บรรเลงรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร รองประธานกรรมการ 
 3.3 นายชนาวุธ  ประทุมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสวยวิทยา กรรมการ 
 3.4 นายคำนึง เล่ือนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา กรรมการ 
 3.5 นางศรีประภา  สีหไตร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 
 3.6 นางวิไลลักษณ์ ณ หนองคาย    ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์               กรรมการและเลขานุการ 
 3.7 นางพิมลนาฏ  ยิ่งยง ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 3.8 นางธมกร พุทธะ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

        มีหน้าที่ กำกับติดตามการใช้งบประมาณ นับต้ังแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีและเผยแพร่
อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ และให้ความสำคัญกับการเปิด
โอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

 4. คณะกรรมการกำกับติดตามการใช้อำนาจ (ตัวชี้วัดท่ี 3) ประกอบด้วย 

 4.1 ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ รอง ผอ.สพม.หนองคาย ประธานกรรมการ 
 4.2 นายเฉลียว  สรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร รองประธานกรรมการ 
 4.3 นายเชษฐา ทิพยโสต ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางพิทยาคม กรรมการ 
 4.4 นายสมคิด  มหาเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุบงัพวนวิทยา กรรมการ 
 4.5 นางสาวชมพูนุท  โพธิ์สว่าง     ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร กรรมการ 
 4.6 นางศรีประภา  สีหไตร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 
 4.7 นางสาวมณฑา  อาสนชัย ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
 4.8 นางธมกร  พุทธะ                  นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 4.9 นายชานนท์ คำจันทร์           ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                            กรรมการและเลขานุการ 
 4.10 นางสาวสุรัสวดี  ศรีกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 4.11 นางสุวิมล เศษตะคา ครูธุรการ                                                         ผู้ช่วยเลขานุการ 

         มีหน้าที่ กำกับติดตามการบริหารงานบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การ
คัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจ
ส่ังการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา หรือทำในส่ิงท่ีไม่ถูกต้องกระบวนการบริหารงานบุคคลท่ี
อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
 
 
 
 
 
 
 

 /5. คณะกรรมการ... 
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  5. คณะกรรมการกำกับติดตามการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (ตัวชี้วัดท่ี 4) ประกอบด้วย 
 5.1 นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคาย ประธานกรรมการ 
 5.2 นายวีรยุทธ  ชานัย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อ รองประธานกรรมการ 
 5.3 นายไพศาล  พิลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม กรรมการ 
 5.4 นายสุระสิทธิ์  คะลีล้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนถ่อนวิทยา กรรมการ 
 5.5 นายอารมณ์ ศรีแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนเด่ือวิทยาคาร กรรมการ 
 5.6 นายสมชัย  การมาโส             ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม กรรมการ 
 5.7 นางยุวเรศ  ศรีหาบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
 5.8 นางธมกร  พุทธะ                 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กรรมการ 
 5.9 นางสาวพัฒน์รดา  สนั่นเอื้อ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
 5.10 นางสาวศสิธร  เหล่ายนขาม นักวิชาการปฏิบัติการ กรรมการ 
 5.11 นายสายลม  ศรีมะโรง พนักงานขับรถยนต์ กรรมการ 
 5.12 นายอนุสรณ์  จันทะนุช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 

 5.13 นางปทิตตา พวงปัญญา        ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการและเลขานุการ 
 5.15 นางสาวจิราภรณ์ พลโยธา  เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     หน้าท่ี  กำกับติดตามการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากร
ภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการด้วย 

  6. คณะกรรมการกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาการทุจริต (ตัวชี้วัดท่ี 5) ประกอบด้วย 
 6.1 ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ รอง ผอ.สพม.หนองคาย ประธานกรรมการ 
 6.2 นายคมสัน  ชัยจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าว รองประธานกรรมการ 
 6.3 นายวิษณุ  อึ้งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสังคมวิทยา กรรมการ 
 6.4 นายสุริยา  มะโยธี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม กรรมการ 
 6. 5  นายสุดท่ีรัก พูลทรัพย์ วจีประศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม กรรมการ 
 6.6 นายพลายชุมพล เหลืองาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม กรรมการ 
 6.7 นางศรีประภา  สีหไตร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 
 6.8 นางวิไลลักษณ์ ณ หนองคาย ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
 6.9 นางพิมลนาฎ ยิ่งยง ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
 6.10 นางสาวมณฑา  อาสนชัย ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
 6.11   นายกิตติรงค์ บุญคง ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
 6.12 นางปทิตตา  พวงปัญญา ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
 6.13 นางสิริมา  สอนคำหาญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
 6.14 นายนริศ  มงคล ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี          กรรมการและเลขานุการ 
 6.15 นายประหยัด  เถื่อนหมื่นไวย์ ข้าราชการบำนาญ                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 มีหน้าที่ กำกับติดตามการทบทวนนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมเฝ้าระวังการเกิดการทุจริตนำผลการประเมินไปปรับปรุงการ
ป้องกัน                                                                                                  /7. คณะกรรมการ... 



๕ 

 

   7. คณะกรรมการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณภาพการดำเนินงาน (ตัวชีว้ัดท่ี 6) ประกอบด้วย 
 7.1 ส.ต.ต.นปดล  นพเคราะห์ รอง ผอ.สพม.หนองคาย ประธานกรรมการ 
 7.2 นายนิพนธ์  ป้องโกเซ ผู้อำนวยการโรงเรียนวงัหลวงพิทยาสรรพ ์ รองประธานกรรมการ 
 7.3 นายพงษ์พร อินพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ 
 7.4 นายธเนตร  มีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซิมพิทยาคม กรรมการ 
 7.5 นายสุธินันท์ ภักดีวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีพิทยาคม กรรมการ 
 7.7 นางศรีประภา  สีหไตร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 
 7.8 นางวิไลลักษณ์ ณ หนองคาย ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
 7.9 นางพิมลนาฎ ยิ่งยง ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
 7.10 นางสาวมณฑา  อาสนชัย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
 7.11   นายกิตติรงค์ บุญคง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
 7.12 นางปทิตตา  พวงปัญญา ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
 7.13 นางสิริมา  สอนคำหาญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
 7.15 นายชานนท์ คำจันทร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                 กรรมการและเลขานุการ 
 7.16 นายธนะพล มาธิสุทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล                                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 7.17 นางสาวแว่นทิพย์ บุพศิริ นักทรัพยากรบุคคล                                         ผู้ช่วยเลขานุการ 

       มีหน้าที่ กำกับติดตามการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยยึดมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาท่ี
กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ บริการข้อมูล ไม่ปิดบัง ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมี
คุณธรรม 

   8. คณะกรรมการกำกับติดตามการส่งเสริมประสิทธิภาพการสื่อสาร (ตัวชี้วัดท่ี 7) ประกอบด้วย 
 

 8.1 ส.ต.ต.นปดล  นพเคราะห์ รอง ผอ.สพม.หนองคาย ประธานกรรมการ 
 8.2 นายพิพัฒน์  ศรีสุขพันธ ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย รองประธานกรรมการ 
 8.3 นายวีระศักดิ์  มาตย์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
 8.4 นายรังสรรค์  จันทจร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา กรรมการ 
 8.5 นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ กรรมการ 
 8.6 นายอาทิต  กันธินาม ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ 
 8.7 นางสิริมา  สอนคำหาญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
 8.8 นางปทิตตา  พวงปัญญา ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
 8.9 นายชานนท์  คำจันทร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
 8.10 นายนริศ  มงคล  ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  กรรมการ 
 8.11 นางสาวทองประกา  จุลปาน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                กรรมการ 
 8.12 นายนรภัทร  พนานิกิตร พนักงานธุรการ 4 กรรมการ 
 8.13 นางสาวอัมรา ทินตะวงษา เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ดีด กรรมการ 
 8.14 นายกิตติรงค์ บุญคง ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ    กรรมการและเลขานุการ 
 8.17 นางสาวเกสรา โลหิต     เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล                             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

                  / มีหน้าที่… 



๖ 

 

 มีหน้าที่ กำกับติดตามเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย ข้อมูลท่ี
เผยแพร่ต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการดำเนินงานและข้อมูลท่ีสาธารณชน ควรรับทราบ รวมถึง
ให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/
การให้บริการ การร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ี และมีการช้ีแจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน 

   9. คณะกรรมการกำกับติดตามการปรับปรุงระบบการทำงาน (ตัวชี้วัดท่ี 8) ประกอบด้วย 
 9.1 นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคาย ประธานกรรมการ 
 9.2 นายพิพัฒน์  ศรีสุขพันธ ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย รองประธานกรรมการ 
 9.3 นายวีระศักดิ์  มาตย์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
 9.4 นายรังสรรค์  จันทจร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนังพฒันศึกษา กรรมการ 
 9.5 นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ กรรมการ 
 9.6 นางศรีประภา  สีหไตร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 
 9.7 นางวิไลลักษณ์ ณ หนองคาย ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
 9.8 นางพิมลนาฎ ยิ่งยง ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
 9.9 นางสาวมณฑา  อาสนชัย ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
 9.10 นางปทิตตา  พวงปัญญา ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
 9.11 นางสิริมา  สอนคำหาญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
 9.12 นายชานนท์  คำจันทร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ 
 9.13 นางสาวพัฒน์รดา  สนั่นเอื้อ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 9.14 นางสาวกมลพร  โนนทลี ครูธุรการ                                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

      มีหน้าที่ กำกับติดตามกระบวนการปฏิบัติงานของกลุ่มต่าง ๆ นำเสนอการปรับปรุงระบบการทำงาน และการทำงาน
ของเจ้าหน้าท่ีให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 

10. คณะกรรมการกำกับติดตามการเปิดเผยข้อมูล (ตัวชี้วัดท่ี 9) ประกอบด้วย 
 10.1 นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคาย ประธานกรรมการ 
 10.2 ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ รอง ผอ.สพม.หนองคาย รองประธานกรรมการ 
 10.3 นายพิพัฒน์  ศรีสุขพันธ ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย กรรมการ 
 10.4 นายวีระศักด์ิ  มาตย์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กรรมการ 
 10.5 นางวิไลลักษณ์ ณ หนองคาย ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
 10.6 นางศรีประภา สีหไตร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 
 10.7 นางสิริมา สอนคำหาญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
 10.8 นายชานนท์ คำจันทร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
 10.9 นางปทิตตา พวงปัญญา ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
 10.10 นายนริศ มงคล ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 
 10.11 นางพิมลนาฎ ยิ่งยง ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
 10.12 นางสาวมณฑา อาสนชัย ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
 10.13 นายกิตติรงค์  บุญคง ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ      กรรมการและเลขานุการ 
 10.14 นางสาวหนูดาว  บุญจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 10.15 นางสาวเกสรา  โลหิต เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล                              ผู้ช่วยเลขานุการ 



๗ 

 

     มีหน้าที่ กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันลนเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น 1) ข้อมูลพื้นฐาน  2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการ
ดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 
และการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาวัสดุ 4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และ 5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

  11. คณะกรรมการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต (ตัวชีว้ัดท่ี 10) ประกอบด้วย 
 11.1 นายวรายุทธ  ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคาย ประธานกรรมการ 
 11.2 นายคมสัน  ชัยจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าว รองประธานกรรมการ 
 11.3 นายวิษณุ  อึ้งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสังคมวิทยา กรรมการ 
 11.4 นายสุริยา  มะโยธี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม กรรมการ 
 11. 5  นายสุดท่ีรัก พูลทรัพย์ วจีประศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม กรรมการ 
 11.6 นายมหันต์  เวทไธสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวงัม่วงพิทยาคม กรรมการ 
 11.7 นางวิไลลักษณ์ ณ หนองคาย ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
 11.8 นางศรีประภา  สีหไตร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 
 11.9 นางสิริมา  สอนคำหาญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
 11.10 นายชานนท์  คำจันทร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
 11.11 นางปทิตตา  พวงปัญญา ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการ  
 11.12 นางพิมลนาฎ ยิ่งยง ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
 11.13 นางสาวมณฑา  อาสนชัย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ 
 11. 14  นายนริศ  มงคล  ปฏิบัติหน้าท่ี กลุ่มกฎหมายและคดีกรรมการและเลขานุการ 
 11.15 นายธนะพล  มาธิสุทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล                                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 11.16 นางสาวเกสรา โลหิต เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                            ผู้ช่วยเลขานุการ 

    มีหน้าที่  กำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้สาธารณชนไดรับทราบใน 2 ประเด็น 1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมวัฒนธรรมองค์กร และ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสและปองกันการทุจริต 
      ขอให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้เปิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
คุณภาพสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากคอรัปชัน 

 
                        ส่ัง ณ   วันท่ี  4   เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2565 
 

 

 

 

               (นายกานนท์  แสนเภา) 
                                                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 
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