รายงานผล
การจัดกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต หรือการขัดกัน ระหว่าง ผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้จัดให้มีการประชุมปฏิบัติการประเมิน
ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖5 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ โดยกําหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน จํานวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.

การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การใช้ทรัพยากรของทางราชการไปใช้งานส่วนตัว

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้พฤติกรรมความเสี่ยงที่วิเคราะห์ข้างต้น ลดลงหรือไม่เกิดขึ้น ทั้งนี้ การสรุปในครั้งนี้ เป็นการ
สรุปการทํากิจกรรมช่วง ๔ ไตรมาส (เดือนตุลาคม ๒๕๖4 ถึง กรกฎาคม ๒๕๖5) เมื่อครบ ๔ ไตรมาส หรือครบปี
งบประมาณ จะดําเนินการสรุปผลการทํากิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมอีกครั้ง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงการทํางาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ต่อไป

(นายสุดเขต สวย)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

สารบัญ
หน้า
คำนำ
สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทนํา
1-6
ส่วนที่ ๒ กิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๑. กิจกรรมการประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน
7
๒. กิจกรรมปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สวนตน
ผลประโยชน์ส่วนรวม
10
๓. กิจกรรมร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบและร่วมภาคภูมิใจ โครงการ กําหนดรูปแบบ(Model)
การขับเคลื่อนงาน นโยบายสู่การปฏิบัติ ที่ทันสมัยเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
12
๔. กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
13
๕. การมอบนโยบายในการทํางาน
15
6. กิจกรรม PLC วิเคราะห์ภารกิจงานในแต่ละกลุ่ม/หน่วย
18
๗. การพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
19
8. การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้ง On Line และ Off Line
20
(ทําจดหมายข่าว (E-news) /เว็บไซต์ /Facebook/ไลน์ )
9. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์/ จิตอาสา
22
๑๐. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการบริหารหรือให้ข้อเสนอแนะ 24
๑๑. กิจกรรมปลูกฝังความรัก ความถูกต้อง และมีเจตคติที่ดีต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงาน
ในรูปแบบ we are family
25
12. กิจกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กิจกรรม “สร้างวินัย ใฝ่การออม ปลอดหนี้สิน”
26
ส่วนที่ ๓ ผลการจัดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง
27
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
ภาคผนวก
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- รูปภาพกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง 4 ด้าน
- ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่องแนวปฏิบัติ
ในการทํางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

30
31
32-41
31

ส่วนที่ ๑
บทนํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ จัดให้มีการประชุมปฏิบัติ
การประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประจําปีงบประมาณ ๒๕65 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ๒๕65 ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ กําหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
จํานวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้
๑. การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ
๒. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. การใช้ทรัพยากรของทางราชการไปใช้งานส่วนตัว
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง
ซึ่งจะทําให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการตามลําดับ
ลำดับ

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต

โอกาส

ผลกระทบ

1
2

การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การใช้ทรัพยากรของทางราชการไปใช้งานส่วนตัว

3
2

3
3

ระดับ
ความ
เสี่ยง
9
6

2
2

2
2

4
4

3
4

ลำดับ
ความเสี่ยง
(1)
(2)
(3)
(4)

2

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
ความ
รุนแรงของ
ผลกระทบ
(Impact)

5
4
3

(2)

2

(3),(4)

(1)

1
1

2

3

4

5

โอกาสจะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง
การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ
ลําดับ ๑ (สูง = 9 คะแนน)
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ลําดับ ๒ (ปานกลาง = 6 คะแนน)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลําดับ ๓ (ปานกลาง = ๔ คะแนน)
การใช้ทรัพยากรของทางราชการไปใช้งานส่วนตัว
ลําดับ ๔ (ปานกลาง = ๔ คะแนน)
จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น ๒ ระดับ คือ สูง และ ปานกลาง
โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 มีดังนี้
ระดับความเสี่ยง
เสียงสูง (High)

มาตรการกําหนด
จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงและมีมาตรการ
ลดความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ปัจจัยความเสี่ยง
-การปฏิบัติงานไม่ตรงตามกําหนดเวลา

ปานกลาง(Medium)

ยอมรับความเสี่ยงและมีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง

-การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขัน้ ตอนและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
-การใช้ทรัพยากรของทางราชการไปใช้งาน
ส่วนตัว

3

3. แผนการจัดการความเสี่ยงป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ 2565
ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

1. การปฏิบัติงาน
ไม่เต็มตามเวลา
ราชการ

ระยะเวลาดำเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

3

3

9

1. สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติ
ราชการให้เต็มศักยภาพ
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
วัฒนธรรมและหลักธรรมาภิบาล
ในองค์กร
3. จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานรายบุคคล
4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ
บุคลากร ให้ปฏิบัติงานเต็มตาม
ศักยภาพในเวลาราชการ
5. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการ
และบุคลากร โดยจัดทำประกาศ
แนวทางการปฏิบัติงาน สพม.พล อต
6. บุคลากรทุกคนจัดทำบันทึกการ
ปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(2019)

ไตรมาส 2
ม.ค.
65

ก.พ.
65

ไตรมาส 3
มี.ค.
65

เม.ย.
65

พ.ค.
65

ไตรมาส 4
มิ.ย.
65

ก.ค.
65

ส.ค.
65

ก.ย.
65

ผู้รับผิดชอบ

ทุกกลุ่ม/
หน่วย

4
ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

2. การปฏิบัติงาน
ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนและ
ระเบียบที่เกี่ยว
ข้อง

ระยะเวลาดำเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

2

3

6

1. เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องแก่ข้าราชการและบุคลากร
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
2. PLC ภารกิจงานของแต่ละกลุ่ม/
หน่วยเพื่อให้ทราบถึงกระบวนงาน
ที่ปฏิบัติเป็นประจำ
3. ให้ข้าราชการ และบุคลากรจัดทำ
คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ทุกงาน
4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ
และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือและ
ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
5. ติดตามและประเมินผล
ข้าราชการ และบุคลากร ในการ
ปฏิบัติงานตามคู่มือและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ

ไตรมาส 2
ม.ค.
65

ก.พ.
65

ไตรมาส 3
มี.ค.
65

เม.ย.
65

พ.ค.
65

ไตรมาส 4
มิ.ย.
65

ก.ค.
65

ส.ค.
65

ก.ย.
65

ผู้รับผิดชอบ

ทุกกลุ่ม/
หน่วย

5
ระยะเวลาดำเนินการ
ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

โอกาสและผลกระทบ
มาตรการจัดการความเสี่ยง
โอกาส

3. การย้าย
ข้าราชการครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา

2

ผล
ระดับ
กระทบ ความ
เสี่ยง

2

4

ไตรมาส 2
ม.ค
65

1.ประชุมให้ความรู้ ขั้นตอน
กระบวนงานหลักเกณฑ์ การย้ายให้แก่ผู้
ที่เกี่ยวข้องทราบรวมทั้งบุคลากรใน
สพม.พล อต
2. จัดทำเอกสารแนวทางคำขี้แจง
กระบวนงาน การส่งเอกสารขอย้ายของ
ผู้บริหาร ข้าราชการครุและบุคลา
กรทางการศึกษาของ สพม.พล อต
3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ด้านข้อมูล
แบบฟอร์ม ขั้นตอนกระบวนงาน
บนหน้าเว็บไซต์ ของสพม.พล อต
4.การตรวจสอบ ประเมินผล ข้อมูล
ตามองค์ประกอบการย้ายผู้บริหาร
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
5.ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ กคศ./สพฐ.กำหนด

การ
ย้าย
ข้า
ราช
การ
ครู
และ
บุค
ลา
กร
ทาง
การ
ศึก
ษา

ก.พ.
65

ไตรมาส 3
มี.ค.
65

เม.ย.
65

พ.ค.
65

ไตรมาส 4
มิ.ย.
65

ก.ค.
65

ส.ค.
65

ผู้รับผิดชอบ
ก.ย.
65

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล และ
หรือกลุ่ม
งานที่
เกี่ยวข้อง
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ปัจจัยที่
จะเกิดความเสี่ยง

4. การใช้
ทรัพยากรของทาง
ราชการไปใช้งาน
ส่วนตัว

ระยะเวลาดำเนินการ

โอกาสและผลกระทบ
โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

2

2

4

1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
วัฒนธรรมและหลักธรรมาภิบาล
ในองค์กร
2. จัดทำมาตรการประหยัดการใช้
พลังงานของทางราชการ
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ
และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อย่างเคร่งครัด
4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ
และบุคลากรใช้ทรัพยากรของทาง
ราชการเพื่องานของทางราชการ
เท่านั้น

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65 65 65 65 65 65 65 65 65

ผู้รับผิดชอบ

ทุกกลุ่ม/
หน่วย

ส่วนที่ ๒
กิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
๑. กิจกรรมการประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน
วันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖5 นายสุดเขต สวยสม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ นําคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมา
ภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีเจตจํานงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทําให้สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะดําเนินการดังนี้ ๑.
ปฏิบัติงานกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิ บ ั ต ิ ง านตามกฎหมาย ระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ ที ่ ก ํ า หนด ๒. ปลู ก ฝั ง และสร้า งความ ตระหนั ก รู้ ค่ า นิ ย ม
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นรู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝัง จิตสํานึก
ในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะทําให้บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการ
ทุ จ ริ ต ของคอร์ ร ั ป ชั ่ น ต่ อ ส่ ว นราชการและประเทศชาติ เ พื ่ อ ให้ เ กิ ด วั ฒ นธรรมการต่ อ ต้ า นทุ จ ริต คอร์ ร ัปชั่น
3. ไม่ ย อมรั บ พฤติ ก รรมการทุ จ ริ ต คอร์ ร ั ป ชั ่ น และไม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต ที ่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การลงโทษทางสั ง คม
(Social Sanction) อันส่งผลให้บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์ เกิดความ
ละอายหรือความกลัว ที่จ ะทําการทุจริตคอร์รัปชั่น ๔. ปลูกฝังจิตสานึกให้บุคลาการของสํานักงานเขตพื ้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ๕. แนวทางการ
ดําเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การปลูกจิตสํานึกสู่การเป็น ข้าราชการที่ดี” ณ
ห้องประชุมพุทธนเรศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
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ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 4 ภาษา
ภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น

9

กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต
วัน ที่ 30 พฤษภาคม 2565 และ 28 มิถุนายน 2565 นายสุดเขต สวยสม ผู้อํานวยการ
สํ า นั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โ ลก อุ ต รดิ ต ถ์ พร้ อ มด้ ว ย นางสาวจิ ร วรรณ สุ ร เสี ย ง
รองผู ้ อ ํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา พิ ษ ณุ โ ลก อุ ต รดิ ต ถ์ นายสิ ง ห์ เ พชร สุ ท ธิ
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นําคณะบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดําเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วย
การเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ ยืนสงบนิ่ง การกล่า ว คําปฏิญาณเขตพื้นที่สุจริตและการเป็น
ข้าราชการที่ดี เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสํานึกความ เป็นไทย ทั้งได้พบปะพูดคุย
แจ้งข้อราชการต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา
ณ บริเวณหน้าเสาธง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
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2. กิจกรรมปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ จัดโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการเขต
สุจริตไม่คิดคอร์รัปชั่นและการกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นำโดยนาย
สุดเขต สวยสม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายสิงห์เพชร สุทธิ
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ผู้อํานวยการกลุ่มและ
บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมรับฟังการบรรยาย จากนายสมยศ กาสี
ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก จุดมุ่งหมายของการจัดประชุมครั้งนี้ 1. เพื่อสร้างความ
ตระหนักและให้ความสำคัญในการบริหารงาน ปฏิบัติงานให้เกิดธรรมาภิบาล ความโปร่งใสไร้ทุจริต ให้กับบุคลากร
ในสำนักงาน2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และนโยบายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ บุคลากรที่เข้าร่วม
ประชุมครั้งนีป้ ระกอบด้วยบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ทุกคน
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ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการต่อต้าน
การทุจริต และปลูกจิตสํานึกสู่การเป็นข้าราชการที่ดี
วันที่ 28 มิถุนายน ๒๕๖5 นายสุดเขต สวยสม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโ ลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้ว ย นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการ
ต่อต้าน การทุจริตและปลูกจิตสํานึกสู่การเป็นข้าราชการที่ดี และตระหนักรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและประกาศ
เจตจํานงเขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชั่นและการกระทําที่ถือเป็นเรื่ องผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ความสําคัญกับการ
บริหารงานด้วยความโปร่งใส ไร้ทุจริตตามนโยบายของรัฐบาลในการบริหารราชการให้มีหลักธรรมาภิบาล ต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และเป็นนโยบายที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก
อุตรดิตถ์ ร่วมแรงร่วมใจมุ่งมั่นและพัฒนาให้การบริหารงานปฏิบัติให้มีความ ซื่อตรง สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใส ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องเสมอภาคและไม่เข้าไปมีส่วนร่วมใดๆ ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนพร้อมที่จะ
รักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖ 5
โดยนายสมยศ กาสี ผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การ
กระทําที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการสร้างจิตสํานึกสาธารณะ" ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

12

3. กิจกรรมร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบและร่วมภาคภูมิใจ โครงการ กําหนดรูปแบบ (Model)
การขับเคลื่อนงาน นโยบายสู่การปฏิบัติ ที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
วัน ที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายสุดเขต สวยสม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึ กษาพิษณุโ ลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้ว ยผู้อํานวยการกลุ่ม และบุคลากรสํานักงานเขตพื้น ที่ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมสรุปวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โมเดลของทุกกลุ่มงาน เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒ นา องค์กร สู่ "องค์กรวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" ณ ห้องประชุมขวัญชนก สํานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

QR code Model การขับเคลื่อนงานนโยบายสู่การปฏิบัติที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

13

๔. กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๔.๑ กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
นายสุดเขต สวยสม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
พร้อมด้วย นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
นายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นําคณะ
บุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ดําเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต
ประกอบด้วย การเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระยืนสงบนิ่ง การกล่าวคําปฏิญาณเขตพื้นที่สุจริตและ
การเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสํานึกความเป็นไทยทั้งได้พบปะ
พูดคุย แจ้งข้อราชการต่า ง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ และช่ว ยเพิ่ มประสิทธิภ าพในการปฏิ บัติ งาน ของบุคลากร
ทางการศึกษา ณ บริเวณหน้าเสาธง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
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๔.๒ พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564 และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖5
วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายสุดเขต สวยสม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง และนายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ บุคลากรทางการศึกษาวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายสุดเขต สวยสม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง และนายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความจงรักภักดีและลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
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๕. การมอบนโยบายในการทํางาน
๕.๑ กิจกรรมประชุมบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อมอบนโยบายในการทํางาน
วันที่ 8 เมษายน 2565 นายสุดเขต สวยสม ผู้อํานวยการผู้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง และนายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมผู้อำนวยกลุ่ม /หน่วยสํานักงาน มอบนโยบายในการ
ทำงาน เพื่อกำหนดแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายสุดเขต สวยสม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง และนายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมผู้อำนวยกลุ่ม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโ ลก อุตรดิตถ์ ร่ว มประชุม ผู้บ ริ ห ารมอบนโยบายในการทำงาน เพื่อร่ว มสรุ ป วิเคราะห์ ทบทวนผล
การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นแนวทางในการพัฒนา
คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของ สํ า นั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โ ลก อุ ต รดิ ต ถ์
ณ ห้องหอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
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๕.๒ ประชุมคณะกรรมการจัดทําและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการระดับ สพท.ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุดเขต สวยสม ผู้อํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทํา และรวบรวมข้อมูล
เพื่อประกอบการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้สหวิทยาเขต
เป็นผู้จัดทําและรวบรวมข้อมูลของแต่ละสหวิทยาเขตป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรวงเงินที่กันไว้ให้กับ
โรงเรียนในสังกัดเพื่อเป็นการกระจายอํานาจและให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นไปตามกฎ
ก.ค.ศ. และ นโยบายของต้นสังกัด

17

๕.๓ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษ ณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายสุดเขต สวยสม ผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้น ที่การศึก ษามัธ ยมศึ ก ษาพิษ ณุโ ลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2565
เพื่อชี้แจงการกําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และแผนการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สําหรับสถานศึกษาในสังกัด ในปีการศึกษา ๒๕๖5 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ
Zoom ณ ห้องประชุมชินเรศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
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6. กิจกรรม PLC วิเคราะห์ภารกิจงานในแต่ละกลุ่ม/หน่วย
วันที่ 21 เมษายน 2565 และ วันที่28 มิถุนายน 2565 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา(MOU) นําโดยนายสุดเขต สวยสม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
พร้อมรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ผู้อํานวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม
และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้น ที่ การศึกษาทุกคน ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC) ร่ ว มคิ ด พาทํ า พร้ อ มนํ า สู ่ การสร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รแห่ ง
กัลยาณมิตร สู่ค่านิยม "ยึดมั่นธรรมาภิบาล (Good Governance) สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Innovation Thoughts)
ร่วมใจทํางาน (Value Teamwork ) บริการเป็นเลิศ (Excellent Services)" ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
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๗. ปรับปรุงภูมิทัศน์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
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8. การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้ง On Line และ Off line
กิจกรรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสร้างความตระหนักจัดการความเสี่ยง
ของการดําเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ทั้งนี้ เพื่อเตือนใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน ให้ทํางานด้วยความซื่อสัตย์ส ุ จริต
ให้บริการฉับไว โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนในสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนเขตให้เป็น “เขตสุจริต” และเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือบุคคลทั่วไปได้รับทราบกิจกรรมต่าง ๆ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อาทิ เช่น
8.๑ ทําจดหมายข่าว (E-news) ทุกครั้งที่มีการทํากิจกรรมการขับเคลื่อนเขตสุจริต

8.๒ เว็บไซต์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ https://sec-plkutt.go.
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8.3 Facebook : https://www.facebook.com/sec.plkutt .ใช้ชื่อว่า สพม พิษณุโลก อุตรดิตถ์

8.4 Line : ใส่ชื่อไลน์เขตมัธยม We are family Spm.Plk.Utt.

22

9. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์/จิตอาสา
9.๑ กิจกรรมการสร้างจิตสาธารณะ Big Cleaning Day เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุดเขต สวยสม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง และนายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นําคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม การสร้างจิตสาธารณะ Big Cleaning Day
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย )” เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID 19) เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ สร้างความรอบรู้ให้กับบุคลากร ปรับพฤติกรรมสุขอนามัยส่วน
บุคคล สวมหน้ากากอนามัยและทําความสะอาดสถานที่ทํางาน ซึ่งสามารถป้องกันโรคนี้ได้ด้วยความร่วมมือของทุก
คน ทุกคนร่วมด้วยช่ วยกัน ทําความสะอาดอย่างถูกวิธี โดยเช็ดและทําความสะอาดจุดเสี่ยงแพร่เชื้อต่าง ๆ ด้วย
น้ำยาทําความสะอาดและแอลกอฮอล์ ๗๐% เน้นการเช็ดทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ เช่น ที่จับบริเวณ
ประตู ราวบัน ได ลูกบิดประตู โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องทํางานรวมถึงห้องน้ำ และหมั่นล้างมือด้วย
แอลกอฮอล์เจลหรือน้ำและสบู่บ่อย ๆ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
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9.๒ กิจกรรมจิตอาสาทําความดีเพื่อสังคม
วันที่ 19 มกราคม 2565 นายสุดเขต สวยสม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ ค่ายลูกเสือจังหวัด
อุตรดิตถ์ เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความสํานึกและอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถ
บพิ ต ร รั ช กาลที ่ ๙ และถวายความเคารพพระบรมฉายาลั ก ษณ์ พ ระบาทสมเด็ จพระปรเมนทร รามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรกล้าเจ้าอยูห่ ัวรัชกาลที่ ๑๐ ผู้เข้าร่วม โครงการประกอบด้วย ผู้อํานวยการลูกเสือ
โรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน เหล่าลูกเสือและนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน ๑๐ โรงเรียน เข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์
วั น ที ่ 20 มกราคม 2565 สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โ ลก อุ ต รดิ ต ถ์
ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาการพัฒนา ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าทอง โดยการทําความสะอาดบริเวณถนนสาธารณะ
และกิจกรรมปลูกต้นไม้
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๑๐. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการบริหารหรือให้ข้อเสนอแนะ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารหรือให้ข้อเสนอแนะ สามารถสอบถาม
ร้องเรียน หรือข้อสงสัยต่าง ๆ ตลอดจนสามารถประเมินความพึงพอใจเมื่อมารับบริการ หรือสามารถให้
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุงการทํางานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสามารถ
ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ ทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://www.sec-plkutt.go.th/index
๖๔๐๑.html เป็นต้น เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้
1. ถาม ตอบ

2. qr code ประเมินความพึงพอใจ

ด้านงบประมาณ

ด้านบริหารงานบุคคล

ด้านวิชาการ

3. ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางรับฟังความคิดเห็น

ด้านบริหารทั่วไป
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๑๑. กิจกรรมปลูกฝังความรัก ความถูกต้อง และมีเจตคติที่ดีต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงานในรูปแบบ
we are family
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12. โครงการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรม “สร้างวินัย ใฝ่การออม ปลอดหนี้สิน”
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์ ตระหนักถึงความสำคัญด้านการเงินและชีวิตความเป็นอยู่ของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่ประสบปัญหาด้านการเงินและหนี้สิน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน
และต้องมีแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบโดยอาศัยความร่ว มมือจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกรวมทั้ง
บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความมั่นคงยั่งยืน สามารถดำรงตนได้อย่างมีศักดิ์ศรี
มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงจัดทำกิจกรรม “สร้างวินัย ใฝ่การออม ปลอดหนี้สิน ”
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ หัวข้อ
“ข้าราชการยุคใหม่ อยู่อย่างไรให้ปลอดหนี้ ”และนายนรสีห์ สุดวิลัย สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษ หัวข้อ “รู้หลักการออม กับสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก” ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ข้าราชการครูบรรจุ
ใหม่ อายุราชการระหว่าง 1 - 5 ปี และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

ส่วนที่ ๓
ผลการจัดกิจกรรม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้จัดให้มีการประชุมปฏิบัติการประเมิน
ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ซึ่งได้กําหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของเขตพื้นที่การศึกษา
จํานวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้
๑. การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ
๒. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. การใช้ทรัพยากรของทางราชการไปใช้งานส่วนตัว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมจัดการความเสี่ยงของการ
ดําเนิน งานที่อาจก่อให้เกิดการทุจ ริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
หลากหลายกิจกรรม อาทิเช่น
๑. กิจกรรมการประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน
๒. กิจกรรมปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม
๓. กิจกรรมร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบและร่วมภาคภูมิใจ โครงการ กําหนดรูปแบบ(Model)
การขับเคลื่อนงานนโยบายสู่การปฏิบัติ ที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๔. กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๕. การมอบนโยบายในการทํางาน
6. กิจกรรม PLC วิเคราะห์ภารกิจงานในแต่ละกลุ่ม/หน่วย
๗. การพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๘. การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้ง On Line และ Off line
๘.๑ ทําจดหมายข่าว (E-news)
8.๒ เว็บไซต์
๘.๓ Facebook และ ไลน์
9. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์/ จิตอาสา
๑๐. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการบริหาร หรือให้ ข้อเสนอแนะ
๑๑. กิจกรรมปลูกฝังความรัก ความถูกต้อง และมีเจตคติที่ดีต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงานในรูป
We are family
12. โครงการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม
“สร้างวินัย ใฝ่การออม ปลอดหนี้สิน”
13. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ตามมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ (ภาคผนวก)
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13.1 ด้านการปฏิบัติงานไม่เต็มเวลาราชการ
1. สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการให้เต็มศักยภาพ
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและหลักธรรมาภิบาลในองค์กร
3. จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคล
4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพในเวลาราชการ
5. ควบคุม กำกับ ดูแลข้าราชการและบุคลากร โดยจัดทำประกาศแนวทางการปฏิบัติงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
6. บุคลากรทุกคนจัดทำบันทึกการปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (2019)
13.2 ด้านการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม ขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่ข้าราชการ
และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
2. PLC ภารกิจงานของแต่ละกลุ่ม/หน่วยเพื่อให้ทราบถึงกระบวนงานที่ปฏิบัติเป็นประจำ
3. ให้ข้าราชการ และบุคลากรจัดทำคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกงาน
4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือและขั้นตอน
อย่างเคร่งครัด
5. ติดตามและประเมินผลข้าราชการ และบุคลากร ในการปฏิบัติงานตามคู่มือและขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ
13.3 ด้านการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ประชุมให้ความรู้ ขั้นตอน กระบวนงานหลักเกณฑ์ การย้ายให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบรวมทั้ง
บุคลากรใน สพม.พล อต
2. จัดทำเอกสารแนวทางคำขี้แจง กระบวนงาน การส่งเอกสารขอย้ายของผู้บริหาร ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของ สพม.พล อต
3. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ด้านข้อมูลแบบฟอร์ม ขั้นตอนกระบวนงานบนหน้าเว็บไซต์ ของ
สพม.พล อต
4. การตรวจสอบ ประเมินผล ข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
5. ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กคศ./สพฐ.กำหนด

13.4 ด้านการใช้ทรัพยากรของทางราชการไปใช้งานส่วนตัว
1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและหลักธรรมาภิบาลในองค์กร
2. จัดทำมาตรการประหยัดการใช้พลังงานของทางราชการ
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ อย่างเคร่งครัด
4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรใช้ทรัพยากรของทางราชการเพื่องาน
ของทางราชการเท่านั้น
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สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ จําเป็นต้องเร่งจัดการ จัดการความเสี่ ยง
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้พฤติกรรมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อให้พฤติกรรมความ
เสี่ยงที่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
ลดลงหรือไม่เกิดพฤติกรรมความเสียงนั้นๆ อีก ซึ่งการดําเนินการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจาก ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างดียิ่ง ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจและ
ร่วมกันสอดส่องพฤติกรรมความเสี่ยงให้ลดน้อยลงหรือไม่ให้เกิดขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกกลุ่มได้เสนอ
แนวคิด/ออกแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อจัดการความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยง ทำให้ข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาเป็น “เขตสุจริต”
ปัญหา/ อุปสรรค
ระยะเวลาในการทํากิจกรรมแต่ละกิจกรรมต้องพร้อมกันในภาพของเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาหลายคน หลายกลุ่ม หน่วย มีวัน เวลา ไม่ตรงกัน และด้วยสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อ
โคโรน่า (โควิด-2019)
ข้อเสนอแนะ
ควรสร้างความตระหนัก เน้นย้ำเรื่องวัฒนธรรมองค์กร และความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
และเกิดความยั่งยืน
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32

ด้านการปฏิบัติงานไม่เต็มเวลาราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยง
การทุจริต ตามมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ด้านการปฏิบัติงานไม่เต็มเวลาราชการพอสังเขป ดังนี้
สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการให้เต็มศักยภาพ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และหลัก
ธรรมา ภิบาลในองค์กรให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
ในกิจกรรมเข้าแถงเคารพธงชาติอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
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จัดทำคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยการกำหนดให้แต่ละกลุ่ม/หน่วยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานรายบุคคล
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จัดทำประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติการ
ลงเวลาปฏิบัติราชการโดยการสแกนลายนิ้วมือ หรือโดยวิธิอื่น ๆ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดตามประกาศ
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ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
ปฏิบัติงานเต็มเวลาราชการ โดยจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษา
นำโดยนายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์พร้อม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่ว ย
ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ทุกคน
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ควบคุมกำกับดูแลให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
ปฏิบัติงานเต็มเวลาและเต็มตามศักยภาพของตน โดยกำหนดให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work Form Home) ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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*** ด้านการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
ร่วมกับด้านการใช้ทรัพยากรของทางราชการไปใช้งานส่วนตัว
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก
อุตรดิตถ์ ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พิ ษ ณุ โ ลก อุ ต รดิ ต ถ์ ผ ู ้ ค วบคุ ม กำกั บ ดู แ ลกลุ ่ ม บริ ห ารงานการเงิ น และสิ น ทรั พ ย์ และผู ้ อ ำนวยการกลุ่ ม
ทุกกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ และบุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายและ
การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และร่วมสรุป ทบทวน ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน
ที่ปฏิบัติ เรื่องการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นในงานที่ได้รับมอบหมาย
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วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโ ลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้ว ย นางนิภ าดา สุขสบาย ผู้อำนวยการกลุ่มบริห ารงานการเงินและสินทรั พ ย์
ข้าราชการและบุคลากร ในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรั พย์ จัดกิจกรรม PLC เพื่อวิเคราะห์ภารกิจงาน
ในหน้าที่ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
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วัน ที่ 15 มีน าคม 2565 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประธานในที่ประชุมพร้อมด้วย นายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ผู้ควบคุม กำกับ ดูแลกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และผู้อำนวยการกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ข้าราชการและบุคลากรในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมประชุม
เพื่อรับนโยบาย และติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่และภาระงานที่รับผิดชอบ
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ด้านการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมนายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมให้ความรู้ ขั้นตอน กระบวนงานหลักเกณฑ์ การย้ายให้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษาในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมนายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมชี้แจงบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ดำเนินการ ณ ห้องประชุมชินเรศ
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2. จัดทำเอกสารแนวทางคำชี้แจงกระบวนงาน การส่งเอกสารขอย้ายของผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์
https://www.sec-plkutt.go.th/index6501.html ให้ทราบโดยทั่วกัน

3. นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็น
ประธานการประชุมฯ พร้อมนายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และคณะกรรมการฯ ทำการตรวจประเมินผลตามตัวชี้วัด หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหาร
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ./สพฐ.กำหนด

