
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คำนำ 
 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้จัดทำเอกสารรายงานผลการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือรวบรวมผลการดำเนินงานจากการที่ได้ขับเคลื่อน
การดำเนินงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ผ่านโครงการ กิจกรรมและงานต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล                
ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  3 โครงการสำนักงานน่าดู น่าอยู่       
น่าทำงาน และการให้บริการ (E-Service) เป็นต้น เพ่ือมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน รวมทั้งใช้
ประโยชน์ในการวางแผน การขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีต่อไป ซึ่งรายงานผลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
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ส่วนที่ 2  การดำเนินงาน 
ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงาน 

 

ขอขอบคุณคณะทำงานและผู ้ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องทุกท่าน ที ่ม ีส ่วนร่วมในการจัดทำรายงานผล               
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

ประกาศปรับปรุงแก้ไขการกำหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา และกำหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551  เมื่อ 
วันที่ 18 มกราคม 2551 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 เดิมตั้งอยู่บริเวณโรงเรียน
อนุบาลด่านซ้าย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ปี พ.ศ. 2559 – ปัจจุบันสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ตั้งอยู่เลขที่ 439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  เนื้อที่จำนวน 25 ไร่
มีเขตบริการครอบคลุม 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ และอำเภอนาแห้ว มีโรงเรียนทั้งสิ้น 
107 โรงเรียน 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นหน่วยงานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา อยู่ภายใต้
การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ดำเนินการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ข้อ 3 และข้อ 4 ประกอบกับคำแนะนำ
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 
เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศไว้ ให้มีอำนาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
  1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
  2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
  3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถานศึกษาประกอบการ และสถาบันอ่ืน 
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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  10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน
ด้านการศึกษา 
  11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

1.2 นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ และแนวทางในการดำเนินการดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
  สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
 พันธกิจ 
  1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
  2. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนอัจฉริยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ และได้รับโอกาสในการ
แข่งขันในทุกระดับ 
  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
  5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู ้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์
พระราชาและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปใช้ในการดำรงชีวิต 
  7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
  8. ส่งเสริมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
 ค่านิยม 
  คุณภาพคู่คุณธรรม เป็นองค์กรชั้นนำในการจัดการศึกษา 
 เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
  2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ และได้รับโอกาสในการแข่งขันทุกระดับ 
  3. ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
  4. มีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
  5. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
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  6. ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา 
และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปใช้ในการดำรงชีวิต 
  7. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
  8. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ 
  โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพย์กรมนุษย์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  

         มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

1.3 ข้อมูลบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
         

ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม 
ผอ.สพป.เลย เขต 3 1 - 1 
รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 2 1 3 
บุคลากรทางการศึกษา 38 ค. (2) 7 26 33 
ศึกษานิเทศก์ - 6 6 
ลูกจ้างประจำ 1 - 1 
พนักงานราชการ - 1 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 6 4 10 
ลูกจ้างเหมาบริการ 1 1 2 

รวม 18 39 57 
ข้อมูล ณ วันที่  24 มิถุนายน  2565 
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1.4 ความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร 
 วัฒนธรรมเป็นรากฐานที่กำหนดทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม องค์การซึ่งจัดว่าเป็นสังคม
ย่อย ย่อมมีวัฒนธรรมเป็นหลักในการดำรงชีวิต หรือวิถีชีวิต หรือเป็นแบบแผนสำหรับพฤติกรรมในการทำงาน
ของมนุษย์ โดยที่สมาชิกในสังคมหรือมนุษย์ไม่รู้ตัว วัฒนธรรมในองค์กร จึงเป็นวิถีการดำรงชีวิตที่ทำให้หน่วยงาน 
มีเอกลักษณ์ของตนเองต่างไปจากหน่วยงานอื่น และแบบการดำรงชีวิตนี้สามารถแลกเปลี่ยนกันและกันหรือ
แพร่กระจายออกไปได้ในหมู่สมาชิกของสังคม โดยมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม วัฒนธรรม
องค์กรมีขอบเขตที่กว้างและมีลักษณะคล้ายๆ ภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg) คือมีส่วนที่อยู่ข้างบนน้ำส่วนหนึ่ง และ 
อยู่ใต้น้ำอีกส่วนหนึ่ง จึงอาจแบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่มองเห็นได้ (Visible) เช่น สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ 
สัญลักษณ์ คำขวัญ พิธีกรรมต่างๆ และการแต่งกาย เป็นต้น และส่วนที่อยู่ลึกลงไป จะมองไม่เห็น ( Invisible) 
แต่เป็นสิ่งที่สมาชิกรับรู้และเข้าใจร่วมกัน เช่น ค่านิยมขององค์กร 

ความหมายของวัฒนธรรมองค์กร 
 กอร์ดอน (Gordon. 1999:342) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กร คือ สิ่งที่อธิบายสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กรที่รวมเอาข้อสมมุติ ความเชื่อ และค่านิยมที่สมาชิกขององค์กรมีร่วมกันและใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับโครงสร้างอย่างเป็นทางการในการกำหนดรูปแบบพฤติกรรม 
 วิรัช สงวนวงศ์วาน (2547:20) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กร คือ ค่านิยมและความเชื่อที่มีร่วมกันอย่าง
เป็นระบบที่เกิดขึ้นในองค์การ และใช้เป็นแนวทางในการกำหนดพฤติกรรมของคนในองค์กรนั้น วัฒนธรรม
องค์การจึงเป็นเสมือน “บุคลิกภาพ” หรือ “จิตวิญญาณ” ขององค์กร 
 สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ (2540:11) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง สิ่งต่างๆ  อันประกอบด้วย 
สิ่งประดิษฐ์ แบบแผนพฤติกรรม บรรทัดฐาน ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ ความเข้าใจและข้อสมมุติพื้นฐาน
ของคนจำนวนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ภายในองค์กร 
 Moorherad & Griffin (1995:440) กล่าว วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง การแสดงให้เห็นถึงค่านิยม 
ความรู้ ความคิด ศีลธรรม ประเพณี เทคโนโลยี ตลอดจนสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ความเชื่อถือศรัทธา
ร่วมกันของบรรดาสมาชิกภายในองค์กรนั้นๆ และทั้งแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ปรัชญา ตำนาน 
นิยาย เรื่องราว และภาษาพิเศษ ฯลฯ 
 

 โดยสรุปวัฒนธรรมองค์กร หมายถึง พฤติกรรมที่สร้างขึ้นจากคนในองค์กร โดยมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
และยึดปฏิบัติกันมาจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติภายในองค์กร ดังนั้น การสร้างวัฒนธรรมองค์กร จึงเป็นหน้าที่ของ
บุคลากรในทุกระดับที่จะต้องส่งเสริม รณรงค์ และกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนมีจิตสำนึกในการร่วมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ด ี
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 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้กำหนดค่านิยมในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทั้งในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด โดยกำหนดค่านิยมไว้ว่า 
“คุณภาพคู่คุณธรรม เป็นองค์กรชั้นนำในการจัดการศึกษา” โดยค่านิยมและวัฒนธรรมเป็นปรัชญาขององค์กร
เป็นแนวปฏิบัติขององค์กรที่บุคลากรในองค์กรใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินค่าสิ่งต่าง ๆ ว่าควรปฏิบัติหรือไม่
ควรปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นกรอบให้แก่องค์กรที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและในทิศทางที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลา เป็นหน้าที่ 
ของบุคลากรในทุกระดับที่จะต้องส่งเสริม รณรงค์ และกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนมีจิตสำนึกในการร่วมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี บุคลากรทุกคนจะต้องรับรู้และร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงได้
ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ผ่านโครงการ กิจกรรมและงานต่าง ๆ เช่น 
กิจกรรมการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ     
ธรรมาภิบาล  ในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  3 โครงการสำนักงานน่าดู 
น่าอยู ่น่าทำงาน และการให้บริการ (E-Service) เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2 
การดำเนินงาน 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้ขับเคลื่อน 
การดำเนินงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ผ่านโครงการ กิจกรรมและงานต่าง ๆ ดังนี้ 
   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 
ที่รับผิดชอบหลัก 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและ
สาธารณชน 
   1. กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวคำปฏิญาณสุจริต  
   2. การร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี และกล่าวคำปฏิญาณสุจริต  
ก่อนดำเนินการประชุมทุกครั้ง 
   3. การรณรงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่
ผ้าไทยหรือผ้าพ้ืนเมือง 

 

 
น.ส.สภุาภรณ์ ภูบุญเติม 
น.ส.จุฑารัตน์ ราชพรหมมา 

กลุ่มอำนวยการ 
 
นางชลีกร  สู่สุข 
กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 
 
บุคลากร  
สพป.เลย  
เขต 3 ทุกคน 

2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ใน สพป.เลย เขต 3 
   1. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารสำนักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ มุ่งสู่การ 
เป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 
   2. กิจกรรมสร้างการรับรู้การต่อต้านการทุจริต และ 
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   3. กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต การอบรมออนไลน์ 
หลักสูตรการต้านการทุจริตในสถานการณ์ Digital 
Disruption (Anti-Corruption in Digital Disruption 
Situation)  
   4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ (MOU) 
   5. ประกาศงดรับและการให้ของขวัญในเทศกาลหรือ
โอกาสอ่ืนใด (No Gift Policy) 

 
 
นางชลีกร  สู่สุข 
กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.ธิติดา  ตาทิพย์ 
กลุ่มอำนวยการ 

 
 
บุคลากร  
สพป.เลย  
เขต 3  
ทุกคน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/กลุ่ม 
ที่รับผิดชอบหลัก 

ผู้รับผิดชอบ 

3. โครงการสำนักงานน่าดู นา่อยู่ น่าทำงาน 
   1. กิจกรรม 5 ส. ทำความดี “เขตสุจริต จิตอาสา” 
   2. กิจกรรมมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
   3. กิจกรรมมาตรการประหยัดพลังงาน 
   4. กิจกรรมดูแลอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในและภายนอกสำนักงานฯ  

นายพิชิต  ประสมทรัพย์ 
กลุ่มอำนวยการ 

บุคลากร  
สพป.เลย  
เขต 3 ทุกคน 

4. การให้บริการ (E-Service) 
 
 

นายเรืองวิทย์  บุญชิต 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

จ.อ.สุริยนต์  ชมภ ู
กลุ่มอำนวยการ 
 

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

บุคลากร  
สพป.เลย  
เขต 3 ทุกคน 
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ส่วนที่ 3 
ผลการดำเนินงาน 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้ดำเนินการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ผ่านกิจกรรมการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและ
สาธารณชน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 โครงการสำนักงานน่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน และการให้บริการ (E-Service) สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

3.1 กิจกรรมการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน 
     3.1.1 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  
             และกล่าวคำปฏิญาณสุจริต ทุกวันจันทร์ 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้กำหนดให้บุคลากรในสำนักงานทุกคนร่วม 
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำปฏิญาณสุจริต และ
ผู้บริหารการศึกษา ได้มอบนโยบาย/แจ้งข้อราชการ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 
08.00 น. ซึ่งส่งผลให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  มาปฏิบัติหน้าที่ก่อน
เวลาราชการเป็นประจำทุกวัน และมีความพร้อมเพรียงกันในการทำกิจกรรม มีระเบียบวินัยในการมาปฏิบัติ
ราชการมากข้ึน 
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     3.1.2 การร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวคำปฏิญาณสุจริต 
ก่อนดำเนินการประชุมทุกครั้ง 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้กำหนดนโยบายให้ทุกกลุ่มที ่มีการจัด
ประชุม อบรม มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวคำปฏิญาณสุจริต
ทุกครั้งก่อนดำเนินการประชุม โดยให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยพบว่า ทุกกลุ่มมีการดำเนินกิจกรรมนี้ 
ครบ 100% 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3.1.3 การรณรงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้กำหนดแนวทางการรณรงค์ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง เชิญชวนให้บุคลากรในสำนักงานให้แต่งกายด้วยผ้าไทย  
หรือผ้าพื้นเมืองสำหรับการปฏิบัติงานในวันอังคาร และวันศุกร์  ซึ่งพบว่า บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ให้ความร่วมมือในการใช้และสวมผ้าไทยหรือผ้าพื ้นเมืองสำหรับมา
ปฏิบัติงานในวันอังคารและวันศุกร์ ทุกคน 
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3.2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน สพป.เลย เขต 3 

     3.2.1 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  
            มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่ามีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และจะยึดมั่นทำให้เป็น
องค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ทั้งนี้ขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริต ภายใต้นโยบายด้านความโปร่งใส ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการใช้
งบประมาณ ด้านการใช้อำนาจ ด้านการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต ด้านคุณภาพ
การดำเนินงาน ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน  ด้านการเปิดเผยข้อมูล ด้าน
การป้องกันการทุจริต จึงส่งผลให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ปราศจากเรื่องร้องเรียน
จากหน่วยงานภายในและภายนอก 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

     3.2.2 กิจกรรมสร้างการรับรู้การต่อต้านการทุจริต และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้จัดประชุมบุคลากรในสำนักงาน เพื่อสร้าง 
การรับรู้การต่อต้านทุจริต และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  
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     3.2.3 กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต  
             กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต หลักสูตรการต้านทุจริตในสถานการณ์ Digital Disruption (Anti-
Corruption in Digital Disruption Situation) ในระบบออนไลน์ (Online) โดยเผยแพร่ให้ครูและบุคลากร 
ในสังกัดได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เพ่ือสนองนโยบายการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงานภายนอกให้รับทราบถึงนโยบายดังกล่าว สามารถศึกษาจากเอกสาร
บนเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ครูและบุคลากรที่ผ่านการอบรมฯ คะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตร 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
     3.2.4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 (MOU) 
            บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จำนวน 57 คน บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 กับผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ครบ จำนวน 57 คน คิดเป็น 100% โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 การตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ ข้อ 2 การปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ ไม่เลือกปฏิบัติ  ข้อ 3 การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
เสมอภาค เที่ยงธรรม และตรวจสอบได้ ข้อ 4 การรักษาประโยชน์ของทางราชการและผู้รับบริการ และข้อ 5  
การประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม  
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3.2.5 ประกาศงดรับและการให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่น (No Gift Policy) 
        ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและมอบ
นโยบาย (No Gift Policy) ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้
แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการ โปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOE TRUST & Zero Corruption) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้จัดทำประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาล 
ปีใหม่ หรือโอกาสอื ่น (No Gift Policy) ลงวันที ่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื ่อสร้างความตระหนัก กระตุ้น       
ปลูกจิตสำนึกในการไม่ยอมรับ และไม่ทนต่อการทุจริตให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน 
 

        เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ตระหนักถึง
ความสำคัญของการปลูกจิตสำนึกในการไม่ยอมรับ และไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมกำหนดมาตรการการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของบุคลากรในสังกัด 
เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ
หรือก่อให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ จึงประกาศงดรับ
และให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) โดยสามารถแสดงความปรารถนาดี ต่อกันด้วย
วิธีการใช้บัตรอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ หรือการทำจิตอาสาแทนการให้ของขวัญ  
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3.3 โครงการสำนักงานน่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน 
     3.3.1 กิจกรรม 5 ส. ทำความดี “เขตสุจริต จิตอาสา” 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ กิจกรรม 5 ส. 
ทำความดี “เขตสุจริต จิตอาสา” ได้จัดทำบันทึกแจ้งเวียนบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 
เขต 3 ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมฯ ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป โดยได้กำหนดตารางผู้รับผิดชอบ
ทำความสะอาดทุกพื้นที่ในบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  พบว่า บริเวณอาคาร
สถานที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีความสะอาด สวยงามปราศจากขยะ 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

     3.3.2 กิจกรรมมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้ดำเนินการกิจกรรมตามมาตรการลด และ  
คัดแยกขยะมูลฝอยดังนี้ 

 คัดแยกขยะมูลฝอย โดยได้ดำเนินการจัดหาถังขยะคัดแยกขยะให้เพียงพอ  จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
ประเภทขยะมูลฝอย และป้ายเชิญชวนคัดแยกขยะ 

  ลดประมาณขยะที่กำจัด โดยได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ลด คัดแยกขยะมูลฝอยให้บุคลากร      
ผู้มาติดต่อราชการ คัดแยกขยะมูลฝอยภายในสำนักงานที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น กระดาษ ขยะ
รีไซเคิล การใช้กระดาษสองหน้า และลดการใช้กระดาษด้วย QR Code 

 งดใช้โฟมในหน่วยงาน โดยได้ดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามใช้โฟมในอาคารสำนักงาน 
และควบคุม งดการใช้โฟมในการประชุม อบรมหรือจัดงานต่าง ๆ 

 ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยไดด้ำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพลาสติกและรณรงค์ 
การใช้ตะกร้า ถุงผ้า 
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 ลดแก้วพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยดำเนินการรณรงค์พกแก้วประจำตัว 
กระบอกน้ำ กล่องอาหาร ปิ่นโต ตะกร้า และถุงผ้าภายในสำนักงาน 

พบว่า บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง ทำให้ปริมาณขยะมีจำนวนน้อยลง 
การใช้โฟมในการบรรจุอาหารพบจำนวนน้อยลง และยังพบว่าบุคลากรในสำนักงาน นำกระบอกน้ำส่วนตัว 
ปิ่นโต ตะกร้าและถุงผ้ามาใช้ส่วนตัวมากขึ้น จึงทำให้ขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3 จำนวนลดน้อยลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

  3.3.3 กิจกรรมมาตรการประหยัดพลังงาน 
 เพื ่อให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง เกิดประสิทธิภาพ มีการดำเนินงาน     
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จึงได้ประกาศมาตรการประหยัด
พลังงาน เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ยึดถือเป็นเป้าหมายสำคัญใน
การปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน และนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย      
ที่กำหนดไว้ กิจกรรมลดพลังงานไฟฟ้า เช่น การใช้เครื่องปรับอากาศ  ให้เปิดเครื่องปรับอากาศ ตั้งแต่เวลา 
10.00 น. และปิดเวลา 12.00 น. – 13.00 น. และปิดก่อนเลิกงาน 30 นาที การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง ให้เปิด
ไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่ ปิดหลอดไฟที่ไม่จำเป็น กิจกรรมลดพลังงานน้ำมัน
เชื้อเพลิง  ให้วางแผนการขอไปราชการในสถานที่เดียวกันหรือเส้นทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน เป็นต้น และ
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดพลังงาน  ซึ่งส่งผลให้       
ค่าสาธารณูปโภคของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
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      3.2.4 กิจกรรมการดูแลอาคารสถานที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้บริหารจัดการทั้งภายในและภายนอก
สำนักงานให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน และพร้อมในการให้บริการครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้มาติดต่อราชการ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานองค์กร โดยได้
จัดทำมาตการวางแผน พัฒนาและบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม แต่งตั้ง
และมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานรับผิดชอบทั้งภายในและภายนอก
สำนักงาน ดังนี้ 
   1. สภาพภายในอาคารสำนักงาน 
       การรักษาความสะอาดภายในอาคารสำนักงานให้ถูกสุขลักษณะและเป็นระเบียบเรียบร้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3  ได้บริหารจัดการโดยการแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบให้ผู้มีหน้าที่รักษาความสะอาดภายในสำนักงาน ให้มีหน้าที่ดูแลทำความสะอาดภายในอาคาร
สำนักงาน ครอบคลุมอาคารสำนักงานทุกหลัง และจัดกิจกรรม 5 ส. ทำความดี “เขตสุจริต จิตอาสา” ซึ่งได้กำหนด
จัดกิจกรรมทุกวันพุธ เวลา 15.30 น. ได้มอบหมายให้บุคลากรในสำนักงานทำความสะอาดให้พ้ืนที่ที่มอบหมาย
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และภายในห้องทำงาน โต๊ะทำงาน ตู ้ เอกสาร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทำงานให้มีความสุข               
ถูกสุขลักษณะ จัดห้องให้สะอาด จัดตกแต่ง ทาสี ดูแลให้สวยงามอยู่เสมอ และกำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินงานดังกล่าวทำให้สภาพด้านกายภาพภายในสำนักงาน มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ
และเป็นระเบียบเรียบร้อย เอ้ืออำนวยต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการให้บริการครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู้มาติดต่อราชการ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2. สภาพแวดล้อมภายนอกอาคารสำนักงาน 
       การจัดภูมิทัศน์และบริเวณภายนอกที่ร่มรื ่นสะอาดสวยงาม สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้บริหารจัดการโดยได้จัด/ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดให้มีสวนหย่อม ปลูกต้นไม้ ปลูกไม้
ดอกไม้ประดับ เพื่อให้มีความร่มรื่นและสวยงาม มีอากาศที่ปลอดโปร่ง ไม่เป็นแหล่ งมลพิษ โดยได้แต่งตั้งให้มี
ผู้ดูแลเป็นการเฉพาะ จัดกิจกรรมให้บุคลากรในสำนักงานมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา  และได้จัดสถานที่และ  
สิ ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู ้มารับบริการ เช่น มุมอ่านหนังสือ ที ่น ั ่งพักผ่อน มุมกาแฟ ลานจอดรถ          
เรือนรับรองผู้มาติดต่อราชการ ห้องน้ำห้องส้วม ฯลฯ ผลการดำเนินงานดังกล่าวทำให้สำนักงานมีภูมิทัศน์และ
บริเวณภายนอกท่ีร่มรื่น สะอาดสวยงาม เอ้ืออำนวยต่อการปฏิบัติงาน เป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องและผู้มารับ
บริการ      
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    3.4 การให้บริการ (E-Service) 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ได้ดำเนินการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีในการให้บริการ เช่น ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์ (E-Salary) ระบบแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน
ออนไลน์ (E-Bonus) ระบบพิมพ์สลิปเงินบำนาญออนไลน์ (E-Bamnan) และระบบหนังสือรับรองการหักภาษี 
ณ ที่จ่าย ออนไลน์ (E-Tax) การดำเนินงานดังกล่าวทำให้ลดขั้นตอนในการให้บริการ สะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัดงบประมาณ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
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คณะทำงาน 
ที่ปรึกษา 
นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
นายปรีชา ทัพใหญ่  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
นายนิสิต สายโยค  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
นางญาณิศา อยู่งาน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
 

คณะทำงาน 
นางพิสมัย ทองหล้า  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
นางสาวศศิธร ตาริยะ  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ว่าที่ ร.ต.เจริญชัย ปิ่นคำ  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
นายกฤษฎา สู่สุข  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
    ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นางชลีกร สู่สุข  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 
นางสาวจุฑารัตน์  ราชพรหมมา นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ 
จ.อ.สุริยนต์ ชมภู  นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ 
นายเรืองวิทย์ บุญชิต  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นางสาวธิติดา ตาทิพย์  นักจัดการงานทั่วไป 
นางสาวสุภาภรณ์  ภูบุญเติม นักทรัพยากรบุคคล 
นายพิชิต ประสมทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการ  

 
ออกแบบปก/รูปเล่ม/พิมพ์ 
นางพิสมัย ทองหล้า  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
นางสาวสุภาภรณ์  ภูบุญเติม นักทรัพยากรบุคคล 
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