คำสั่งสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ
ที่ 133 / 25๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำองค์กรคุณธรรม
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมำณ 2564
-----------------------ด้วยสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรส่งเสริม
และพัฒนำองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมำณ 2564 เพื่อเป็นมำตรกำรในกำรส่งเสริมและพัฒนำสำนักงำน
ให้ข้ำรำชกำรมีทัศนคติ วิธีคิด กำรประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนกำรมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่ดี ยึดมั่น
ในหลักธรรมเป็นพื้นฐำนในกำรดำเนินชีวิตตำมแนวทำง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอำสำ”
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำร จึงได้จัดทำคู่มือ
แนวดำเนินงำนตำมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำองค์กรคุณธรรม และจัดทำแนวดำเนินกำรประเมินผลกำร
ดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรประเมินองค์กรคุณธรรม 9 ตัวชี้วัด 3 ระดับ โดยให้บุคลำกรผู้รับผิดชอบ
ประเมินตนเองตำมแบบรำยงำน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนตำมหลักคุณธรรม ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
๑. นำงวัชรกำญจน์ คงพูล
ศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยชุมศักดิ์ ชุมนุม
รองศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยสนิท เชื้อสอน
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
4. นำยสุทธิชัย ไชยโพธิ์
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
5. นำยทรงพล สมภำค
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
6. นำยอุเทน คำสิงห์นอก
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มลูกเสือยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน
7. นำงสำวนุชษรำวรรณ คณำนิตย์ธนกิจ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
8. นำยกษิดิ์เดช ชมบุตรศรี
นิติกรชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
9. นำยทิพำกร ทีน้ำคำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑0. นำงสำวภควรรณ ไชยอุดม
นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ อำนวยกำร ให้คำแนะนำ ปรึกษำ ในกำรคำเนินงำนตำมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำองค์กร
คุณธรรม ประจำปีงบประมำณ 2564 จัดทำคู่มือกำรดำเนินงำน ตลอดจนกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน
ตำมตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรประเมินองค์กรคุณธรรม 9 ตัวชี้วัด 3 ระดับ
/๒. คณะกรรมกำร...

๒
๒. คณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรมด้ำนพอเพียง
1. นำยสุทธิชัย ไชยโพธิ์
ศึกษำนิเทศก์
ประธำนกรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
2. นำยมงคล กำจร
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
3. นำยสนั่น เมยท่ำแค
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๔. นำยทิพำกร ทีน้ำคำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
5. นำยภัทรพล มนึกคำ
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
กรรมกำร
6. นำงอภิรนันท์ พลศักดิ์
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
7. นำงณัฐวิภำ ปริยงค์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
8. นำงสำวสุนิดำ ปุณประวัติ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
9. นำงธนัชชญำนันทน์ อินตะนัย
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
10. นำยธีรภัทร์ ใยแสง
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ศึกษำ วิเครำะห์ กรอบแนวทำงกำรดำเนินงำนส่งเสริม พัฒนำ และประเมินคุณธรรม
ด้ำนพอเพียงของบุคลำกรในสำนักงำน ตลอดจนกำหนดตัวชี้วัด มำตรกำร กฎ กติกำ เพื่อประเมินคุณธรรม
ด้ำนพอเพียงให้เป็นไปตำมกรอบ และแนวทำงกำรดำเนินงำน พร้อมสรุป รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
๓. คณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรมด้ำนวินัย
1. นำยกษิดิ์เดช ชมบุตรศรี
นิติกรชำนำญกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
2. นำยสนิท เชื้อสอน
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
รองประธำนกรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
3. นำยธำนินทร์ แทนคำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
4. นำงเพ็ญพิชญำษ์ สังข์วงษ์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
5. นำยสมบูรณ์ สุขเพิ่ม
นิติกรชำนำญกำร
กรรมกำร
6. นำงรมิดำ สัตยำกุล
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
7. นำยศรำวุฒิ เศรษฐบุตร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
8. นำยณัฐพงศ์สนั่น วรธรรมปัญญำ
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
กรรมกำร
9. นำงพวงรักษ์ ไชยวัฒน์
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
10. นำงวรรณิศำ พุทธเสน
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ศึกษำ วิเครำะห์ กรอบแนวทำงกำรดำเนินงำนส่งเสริม พัฒนำ และประเมินคุณธรรม
ด้ำนวินัย ของบุคลำกรในสำนักงำน ตลอดจนกำหนดตัวชี้วัด มำตรกำร กฎ กติกำ เพื่อประเมินคุณธรรม
ด้ำนวินัยให้เป็นไปตำมกรอบ และแนวทำงดำเนินงำน พร้อมสรุป รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
๔. คณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรมด้ำนสุจริต
1. นำยทรงพล สมภำค
ศึกษำนิเทศก์
ประธำนกรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
2. นำงวัทรำ แท่นสละ
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำรพิเศษ
รองประธำนฯ
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
3. นำงอัจฉฎำพร เครำะห์ดี
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
/4. นำงทิพวำห์...

๓
4. นำงทิพวำห์ หนองคู
5. นำงอำพันธ์ สำยสิน
6. นำงสำวนงนภัส สวนหมำก
7. นำงอุไรวรรณ โจมภำค
8. นำยทศพล พิมโคตร

นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
กรรมกำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำร
กรรมกำร
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้ำที่ ศึกษำ วิเครำะห์ กรอบแนวทำงกำรดำเนินงำนส่งเสริม พัฒนำ และประเมินคุณธรรม
ด้ำนสุจริตของบุคลำกรในสำนักงำน ตลอดจนกำหนดตัวชี้วัด มำตรกำร กฎ กติกำ เพื่อประเมินคุณธรรม
ด้ำนสุจริตให้เป็นไปตำมกรอบ และแนวทำงดำเนินงำน พร้อมสรุป รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
๕. คณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรมด้ำนจิตอำสำ
๑. นำงสำวนุชษรำวรรณ คณำนิตย์ธนกิจ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
๒. นำยอุเทน คำสิงห์นอก
ศึกษำนิเทศก์
รองประธำนกรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มลูกเสือยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน
๓. นำยสมเกียรติ ไกรยำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๔. นำยสัจจำ เจริญศรีเมือง
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
5. นำยสำยันต์ ดวงบัณฑิต
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
6. นำงกรวิกำ สมงำม
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
7. นำยวุฒิศักดิ์ ปริยงค์
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ชำนำญกำร
กรรมกำร
๘. นำงสำววรญำ ศรชัยญำติ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
กรรมกำร
9. นำงอลิศำ ถิ่นเซโปน
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
กรรมกำร
10. นำงสำวภควรรณ ไชยอุดม
นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
11. นำยพัชรพงศ์ คำฤทธิ์
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ศึกษำ วิเครำะห์ กรอบแนวทำงดำเนินกำรส่งเสริม พัฒนำ และประเมินคุณธรรม
ด้ำนจิตอำสำของบุคลำกรในสำนักงำน ตลอดจนกำหนดตัวชี้วัด มำตรกำร กฎ กติกำ เพื่อประเมินคุณธรรม
ด้ำนจิตอำสำให้เป็นไปตำมกรอบ และแนวทำงดำเนินงำน พร้อมสรุป รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
6. คณะกรรมกำรวัด และประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรฯ
๑. นำยชุมศักดิ์ ชุมนุม
รองศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ
ประธำนกรรมกำร
๒. นำยสุทธิชัย ไชยโพธิ์
ศึกษำนิเทศก์
รองประธำนกรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
3. นำยทรงพล สมภำค
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
4. นำยอุเทน คำสิงห์นอก
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มลูกเสือยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน
5. นำยธีรภัทร์ ใยแสง
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
6. นำยทิพำกร ทีน้ำคำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
7. นำงสำวภควรรณ ไชยอุดม
นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ สรุป รำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมตำมตัวชี้วัด ทั้ง 4 ด้ำน ประกอบไปด้วยคุณธรรม
ด้ำนพอเพียง ด้ำนวินัย ด้ำนสุจริต และด้ำนจิตอำสำของบุคลำกรในสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ
/ ๗.คณะกรรมกำร...

๔
7. คณะกรรมกำรด้ำนกำรเงิน
๑. นำยสุทธิชยั ไชยโพธิ์
ศึกษำนิเทศก์
ประธำนกรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
๒. นำงสำวเยำวลักษณ์ อินทนำ
นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
๓. นำยธีรภัทร์ ใยแสง
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
๔. นำยทิพำกร ทีน้ำคำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ เบิกจ่ำยเงินงบประมำณ จัดหำและจัดซื้อวัสดุในกำรจัดประชุม รวบรวมเอกสำรหลักฐำน
ทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และรำยงำนกำรใช้งบประมำณให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ
และเป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยตำมคำสั่ง แต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ตำมเจตนำรมณ์กำรส่งเสริมและพัฒนำองค์กรคุณธรรมของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ
ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต เกิดประสิทธิภำพสูงสุด หำกมีปัญหำหรืออุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ให้รำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเร่งด่วน เพื่อหำทำงแก้ไขต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๔ มีนำคม พ.ศ. 25๖๔

