รายงานการกากับติดตามการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 และ 3 (มกราคม – มิถุนายน 2562)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ และ 3 (๑ มกราคม– ๓0 มิถุนายน ๒๕๖๒) เป็นการรายงานการดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน และงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึง่ ดาเนินการภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ การดาเนินงานในแต่ละ
โครงการสาเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบทิศทางในดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ และนโยบายสาคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง
ขอขอบพระคุณผู้บริหารการศึกษา บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอานาจเจริญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ และ 3 (๑ มกราคม– ๓0 มิถุนายน ๒๕๖๒) จนสาเร็จลุล่วงตามแผนงานที่วางไว้ และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
มิถุนายน ๒๕๖๒

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ และ 3 (๑ มกราคม– ๓0 มิถุนายน ๒๕๖๒)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
สรุปผลการดาเนินงานไตรมาสที่ ๒ และ 3 (๑ มกราคม–๓0 มิถุนายน ๒๕๖๒)
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
คณะทางาน

1
2
2
2
7
8

รายงานผลการกากับติดตามการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาเจริญ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ และ 3 (๑ มกราคม–๓0 มิถุนายน ๒๕๖๒)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ ได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นกรอบดาเนินงานใน
การป้องกันการทุจริตภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ ภายใต้วิสัยทัศน์ “สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ เป็นองค์กรหลัก
ทางการศึกษายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เป็นองค์กรใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน”
พันธกิจ :
1. ปรับพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงาน
2. สร้างความตระหนัก ปลูกฝัง อบรม สั่งสอนหรือถ่ายทอดแก่กันของเจ้าหน้าที่ในสานักงาน
3. สร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร “ซื่อสัตย์สุจริต จิตมุ่งบริการ งานสัมฤทธิ์ผล ทุกคน ตรวจสอบได้"
4. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
5. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
6. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต
เป้าประสงค์ :
๑. เจ้าหน้าที่ทุกคนในสานักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจและรับรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
2. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตนโดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต และมีจิตสาธารณะ
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญมีวัฒนธรรมองค์กรตามค่านิยม “ซื่อสัตย์สุจริต จิตมุ่งบริการ งานสัมฤทธิ์ผล ทุกคน ตรวจสอบได้"
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานหน่วยงานภาครัฐ อยู่ในระดับสูงมาก
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญมีคุณภาพตามมาตรฐาน
6. เพื่อผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 :
1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 (เชิงปริมาณ)
3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตสานึกสาธารณะ และสามารถ
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ร้อยละ 85 (เชิงคุณภาพ)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการ
สร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เป็นการ
ดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้าง
ให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การดาเนินการจะกาหนดกลยุทธ์ แนวทางการดาเนินการตามกลยุทธ์และตัวชี้วัดความสาเร็จเพื่อให้ทุก
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนาไปกาหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
การดาเนินการยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลด
โอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญได้ดาเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 4 ดังนี้
งบประมาณ
การกากับติดตาม
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ระยะเวลา ตามแผนฯ เบิกจ่ายจริง
ผลการดาเนินงาน
ยังไม่ได้
อยู่ระหว่าง ดาเนินการ
ดาเนินการ

1.การประกาศเจตนารมณ์/
กาหนดนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน

จัดทาเอกสารประกาศ
เจตจานง/นโยบาย
คุณธรรมฯอย่างน้อย
3 ภาษา ประกอบด้วย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียน

สพป.อานาจเจริญ
มีเอกสารเอกสาร
ประกาศเจตจานง/
นโยบายคุณธรรมฯ
อย่างน้อย 3 ภาษา

ต.ค.2561
- ก.ย.2562

-

-

1.ผอ.สพป.อานาจเจริญ
ประกาศเจตจานงการบริหารด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต /ประกาศ
นโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน 3 ภาษา
ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาลาว
2.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศ
เจตจานง/นโยบายการดาเนินงาน
ต่อสถานศึกษาในสังกัด /สพฐ.
และทางเวปไซต์

ดาเนินการ

แล้ว
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งบประมาณ
ระยะเวลา ตามแผนฯ เบิกจ่ายจริง

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

2.กิจกรรมจัดค่ายคุณธรรมนา
ชีวี เพื่อศักดิ์ศรีข้าราชการไทย

ร้อยละ 85 ของ
จานวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมีความ
ตระหนักรู้และได้รับ
การปลูกฝังให้มี
ทัศนคติและค่านิยมที่
ไม่ยอมรับการทุจริต

บุคลากรทุกระดับมี
คุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล มี
ทัศนคติและค่านิยมไม่
ทนต่อการทุจริต

พ.ค.2562

150,000

3. กิจกรรมประชุมเชิง
ร้อยละ 85 ของ
ปฏิบัติการ "การกระทาที่ถือเป็น จานวนบุคลากรที่เข้า
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"
ร่วมการประชุม
มีความตระหนักและ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

บุคลากรทุกระดับมีจิตสานึกและพฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ

มิ.ย.2562

50,000

67,850

-

ผลการดาเนินงาน

การกากับติดตาม
ยังไม่ได้
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

สพป.อานาจเจริญจัดโครงการ
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
4 พฤษภาคม 2562 (ค่าย
คุณธรรม นาชีวีเพื่อศักดิ์ศรี
ข้าราชการไทย) วันที่ 10-12
พฤษภาคม 2562
ณ ศูนย์ปฏิบตั ิธรรมเขาใหญ่ จ.
นครราชสีมา มีบุคลากรและ
ผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมจานวน
308 คน



ดาเนินการ
แล้ว
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3. กิจกรรมประชุมเชิง
ร้อยละ 85 ของ
ปฏิบัติการ "การกระทาที่ถือเป็น จานวนบุคลากรที่เข้า
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"
ร่วมการประชุม
มีความตระหนักและ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

4.กิจกรรมส่งแสริมความดี มี
จิตสาธารณะ แบ่งปัน ลด
ความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิต
สาธารณะ

ร้อยละ 85 ของ
จานวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 5 ประการ
เขตสุจริต

เป้าหมาย
บุคลากรทุกระดับมีจิตสานึกและพฤติกรรมที่
สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ
บุคลากรทุกระดับมี
คุณลักษณะนิสัยและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 5 ประการ
ประกอบด้วยความ
พอเพียง มีวินัย สุจริต
จิตสาธารณะ

งบประมาณ
ระยะเวลา ตามแผนฯ เบิกจ่ายจริง
มิ.ย.2562

ต.ค.2561
- ก.ย.2562

50,000

-

ผลการดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างการขออนุมตั ิปรับแผน
เกี่ยวกับระยะเวลาดาเนินการ
คาดว่าจะดาเนินการภายในเดือน
สิงหาคม 2562

-

สพป.อานาจเจริญจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความดี ดังนี้
-กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ
ศาสนาแบะพระมหากษัตริย์(การ
เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์
ไหว้พระ กล่าวคาปฏิญญาเขต
สุจริต) ทุกเช้าวันจันทร์แรกของ
เดือน
-กิจกรรมสวดธัมจักกัปตนสูตร ทุก
วันจันทร์แรกของเดือน
-กิจกรรมงานประเพณี เช่น
ทาบุญเลีย้ งพระ ,รดน้าขอพรเนื่อง
ในเทศกาลวันสงกรานต์

การกากับติดตาม
ยังไม่ได้
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ดาเนินการ
แล้ว





5
3

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

5.กิจกรรมยกระดับการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงาน

ร้อยละ 85 ของ
คะแนนเฉลีย่ การ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงาน

6.กิจกรรมการจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต

แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
ประจาปี 2562

งบประมาณ
เป้าหมาย
ระยะเวลา ตามแผนฯ เบิกจ่าย
จริง
สพป.อานาจเจริญมีผล พ.ค.-มิย. 50,000 32,100
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสอยู่
ในระดับสูงมากอย่าง
ต่อเนื่อง

2562

สพป.อานาจเจริญมี
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ประจาปี
2562 เพื่อเป็นกลไก
ขับเคลื่อนกิจกรรมฯ

ก.พ.-มี.ค.
2562

-

-

ผลการดาเนินงาน
สพป.อานาจเจริญจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการชี้แจงการพัฒนาการ
ดาเนินงานเพื่อยกระดับการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส(ITA) มีบุคลากรและ
ผู้บริหารโรงเรียนโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลเข้า
ร่วม จานวน 155 คน เมื่อวันที่
13 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง
ประชุม สพป.อานาจเจริญ
สพป.อานาเจริญมีการจัดทา
รายงานวิเคราะห์ความเสีย่ งและ
แผนป้องกันการทุจริต ประจา
จาปี 2562 สอดคล้องกับแผน
แม่บทบูรณาการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579) และ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –
2564)

การกากับติดตาม
ยังไม่ได้
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

3

ดาเนินการ
แล้ว
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งบประมาณ
ระยะเวลา ตามแผนฯ เบิกจ่าย
จริง

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

7.กิจกรรมประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้และสร้างความ
ตระหนักในการมีส่วนร่วมใน
การต่อต้านการทุจริต

ร้อยละ 100 ของ
จานวนบุคลากรที่มี
การรับรู้และมีส่วน
ร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ

บุคลากรทุกระดับมี
ส่วนร่วมและรับรู้ใน
การต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ

8. กิจกรรมขยายผลการ
ดาเนินการจัดทาฐานข้อมูล
โครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อ
เตรียมรับ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของ
สถานศึกษาในสังกัด

ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนในสังกัดที่
เป็นกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อ
รับการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในสังกัด

ผู้บริหารโรงเรียน มิ.ย.2562 10,000
และครูผู้รับผิดชอบ
มีความรู้ ความ
เข้าใจในระบบการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส

เม.ย.-ก.ย.
2562

10,000

-

57,800

ผลการดาเนินงาน
สพป.อานาจเจริญจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และ
ความตระหนักในการมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริต
หลากหลายรูปแบบ อาทิ ชี้แจง
ในการประชุมผู้บริหารโรงเรียน
และบุคลากรในสังกัด
การประชุมสัญจรผอ.สพป.พบ
เพื่อนครูเป็นรายกลุม่ โรงเรียน
เครือข่ายทั้ง 11 เครือข่าย
สพป.อานาจเจริญจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในสถานศึกษา
ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครู
ผู้รับผิดชอบของโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล จานวน252 คน
เมื่อวันที่ 24,26 มิถุนายน
2562 ณ ห้องประชุม สพป.
อานาจเจริญ

การกากับติดตาม
ยังไม่ได้ อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ ดาเนินการ


ดาเนินการแล้ว
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สรุปในไตรมาสที่ 2 และ 3 (๑ มกราคม – ๓0 มิถุนายน ๒๕๖๒) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ ได้
ดาเนินการไปแล้ว 7 โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างดาเนินการ 1 โครงการ ใช้งบประมาณไปแล้ว 157,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.67 ผลการดาเนินการโดยรวมบรรลุตาม
เป้าหมายที่กาหนด
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ในการจัดทาแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต ประจาปี เป็นแผนปฏิบัติการที่ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ในการป้องกันการทุจริต ระยะ 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี
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คณะทางาน
ที่ปรึกษา
1. นายธนัญชัย สายสุด
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
2. นายจรณเดช บุปผาชาติ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
3. นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
4. นายอานาจ โพธาทอง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
คณะทางาน
1. ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
2. นายทรงวุฒิ มีศิริ
ผู้อานวยการุล่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3. นางประกาย กองทอง
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
4. นายณิรุจฒ์ สนั่นเมือง
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5. นางบุญเปรียบ สนั่นเมือง
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
6. นางนิภาพร ไพรสณฑ์
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
7. นางสาววิภา ลีลัครานนท์
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
8. นางสาววิลัยวรรณ ศุภชาติ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9. นายวิษณุ เพชรพิมพ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
10. นางวัชราภรณ์ จิตรมาศ
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
11. นางระพีพร เกิดกลาง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
12. นางสาวเพชรรัตน์ แก้วหล่อ
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
13. นางพิณทอง ปารดิษฐ
เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน
14. นางสาวประภากมล ขันทุปัทม์
เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน

