
 

 

   การมสีว่นรว่มของผูบ้รหิาร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
  

 
 

           การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  นายมงคล  รุ่งสว่าง
ผู้ อ านวยการส านั กงาน เขตพื้ นที่ ก ารศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง  มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
งานโครงการ/กิจกรรม  ร่วมถึงงานตามภารกิจ
หน้าที่ที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญในการ
ปรับปรุง  พัฒนา  และส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส  ดังนี้ 

 









การด าเนินงานกิจกรรมพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

 

ผ่านระบบ  Video  Conference   
วันพุธที ่ ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ  Online 

Timestamp 
ชื่อ - สกุล  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ต าแหน่ง กลุ่มภารกิจ/หน่วย หมายเหตุ 

4/20/2022 
3:18:16 

นางสายสุนีย์  
ควรมิตร 

ผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์ 

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 

 
4/20/2022 

7:35:04 
นางสาวจีราภรณ์  
รอดเชื้อ 

ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา  
4/20/2022 

7:35:04 
นายมงคล  
รุ่งสว่าง 

ผอ.สพป.อ่างทอง ผอ.สพป.อ่างทอง 

 
4/20/2022 

8:37:25 
นางสาวปริฉัตร  
ยิ้มพงษ์ 

นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ 

กลุ่มอ านวยการ 

 
4/20/2022 

8:43:01 
นางสาวสุภา  
พงษ์หวั่น 

นักวิชาการเงินและบัญชี
ช านาญการ 

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์  

4/20/2022 
8:49:57 

นางเฉลียว  
เอ่ียมสกุล 

รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กลุ่มอ านวยการ 

 
4/20/2022 

8:57:45 
นางไพฑูรย์  
จิตใส 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

 
4/20/2022 

8:59:42 
นางสาวอารีย์  
บุญเสริม 

ผู้อ านวยการกลู่ม
นโยบายและแผน 

กลุ่มนโยบายและแผน 

 
4/20/2022 

9:00:15 
จันทรา  
จันท์พันแจ้ง 

นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการพิเศษ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
4/20/2022 

9:00:15 
นางสาวชลิดา  
ละม้ายพันธ์ู 

นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
4/20/2022 

9:00:52 
นางสาวจงกล  
จิตรสมพงษ์ 

นักวิชาการศึกษา
ช านาญการ 

กลุ่มสู่งเสริมการจัด
การศึกษา  

4/20/2022 
9:00:52 

นางสุณี  
บุญเลิศ 

นักจัดการงานทั่วไป
ช านาญการ 

กลุ่มอ านวยการ 

 
4/20/2022 

9:04:54 
นายสมเกียรติ  
แก้วมณี 

รองผอสพป.อ่างทอง กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
4/20/2022 

9:04:54 
นางสาวเสาวลักษณ์ 
พานนาค 

เจ้าพนักงานธุรการ
ช านาญงาน 

กลุ่มสู่งเสริมการจัด
การศึกษา  

4/20/2022 
9:06:03 

นางสาวนาถอนงค์ 
อ่อนจิตร 

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
4/20/2022 

9:09:55 
นางณัชภัษสรณ์  
สิริอัคคะโชติ 

ผอ.กลุ่มอ านวยการ กลุ่มอ านวยการ 

 



Timestamp 
ชื่อ - สกุล  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ต าแหน่ง กลุ่มภารกิจ/หน่วย หมายเหตุ 

4/20/2022 
9:10:01 

นางนันทยา 
โสภณสรัญญา 

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 
4/20/2022 

9:15:55 
นางสาวอนุสสรา 
จันทนะ 

นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
4/20/2022 

9:23:33 
นางหทัยรัตน์ 
ลักษณะจินดา 

นิติกรช านาญการพิเศษ กลุ่มกฎหมายและคดี 

 
4/20/2022 

9:42:28 
นางวราภรณ์  
บุญใส 

เจ้าพนักงานธุรการ
ช านาญงาน 

กลุ่มอ านวยการ 
 

4/20/2022 
9:53:28 

นางสาวชุติพร  
โดษะนันทน์ 

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

4/21/2022 
9:55:28 

นางสมคิด  
ชีระภากร 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญงาน 
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม

ส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





ก ำหนดกำร 
กิจกรรมพฒันำมำตรฐำนด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำน 

ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
วันพุธที่  ๒๐  เมษำยน  ๒๕๖๕ 

ผ่ำนระบบ  Video  Conference 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

......................................... 
 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. -  กล่าวเปิดกิจกรรมพฒันามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
       ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
       ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                      โดย...นายมงคล  รุ่งสว่าง 
               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
เวลา ๐๙.๑๕ – ๑๐.๐๐ น. -  สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน 
       เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  (Integrity  and  Transparency 
          Assessment  Online : ITA  Online)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

      โดย  นางเฉลียว  เอ่ียมสกุล 
   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. -  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
       อ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                                                โดย  นางสาวปริฉตัร  ยิ้มพงษ์ 
        นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. -  แนวทางการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
      ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ 
      พ.ศ. 2565  รายตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมิน  ITA  Online   
                                               โดย  รองผู้อ านวยการ สพป.อ่างทอง,  ผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจ/ 
       หน่วยตรวจสอบภายใน    
  
 
หมายเหตุ - ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
 
 
  
 






กิจกรรมสร้างความรับรู้เรื่อง เขตสุจริต  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาประสบการณ์จากเขตพื้นที่การศึกษา 
ที่มีผลคะแนนสูง  (ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้) 

ณ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต  ๒ 
ถนนท่าแฉลบ  ต าบลตลาด  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

ในวันพุธที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
 
 
 

 
 

 
 



 

 



 
 
 

 



 
 

 



 

กิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้เรื่อง  “เขตสุจริต”  แก่บุคลากร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

             วันอังคารที่  21  มิถุนายน  2565  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   
จัดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้เรื่อง  “เขตสุจริต”  แก่บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง  เพื่อความรู้ความเข้าใจ  เรื่อง  “เขตสุจริต”  แก่บุคลากรในสังกัด  และตอบสนองการด าเนินงานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  ( Integrity  
and  Transparency   Assessment  Online : ITA  Online)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  รวมถึง
แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  “การงดรับ  และให้ของขวัญ
ในช่วงเทศกาลหรือโอกาสอ่ืนใด”  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน  (IIT)  และ  การตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  OIT  ตามปฏิทินการประเมินของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ให้แก่บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติ 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 















































ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 

วันศุกร์ท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวดัอ่างทอง ครั้งท่ี 1/2565 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
จังหวัดอ่างทองเพื่อด าเนินงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1  
(พ.ศ.2559-2565) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันชองทุกภาคส่วน  โดยมีนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์   
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสามโก้ ศาลากลางจังหวัด
อ่างทอง 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
“เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง” 

วันอังคารท่ี 22 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 09.00 น. นายมงคล  รุ่ งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง  
เป็นประธานเปิดการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  “เยาวชนไทย ท าดี   
ถวายในหลวง” ปีท่ี 16 ปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.สุชาติ ทองมา รอง ผอ.สพป.อ่างทอง  
กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก ดร.สมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ. สพป.อ่างทอง นางสุรางค์ เทียนดี 
นางจารุณี ปานแดง อดีต ศึกษานิเทศก์ สพป.อ่างทอง เป็นกรรมการตัดสิน ณ หอประชุม 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบาย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย จุดเน้นของ สพฐ. 

วันจันทร์ท่ี 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.อ่างทอง ร่วมพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ
นโยบาย จุดเน้นของ สพฐ. ในการประชุมแนวทางการด าเนินงานและการขับเคลื่อนงานของเขต
ตรวจราชการท่ี 1 - 4 โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รอง เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน  
ณ ห้องประชุมโรงเรียนหอวัง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

 

 

 

 



 

 



 

 
































