
 
 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ กลุ่มงานนิเทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ  สพป.หนองบัวล าภู เขต  ๒                                   

ที ่   วันที ่ 2  มีนาคม  ๒๕๖4   

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ควบคุม และรับผิดชอบมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต          
         ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๒ 

  ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยระบบ ITA Online เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมิน 
โดยปรับปรุงระบบข้อมูลให้เป็นระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ                
     ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๒ จึงแต่งตั้งผู้ควบคุม 
และรับผิดชอบมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  เห็นควรด าเนินการดังนี้ 
  ๑. แจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
  ๒. ลงนามในหนังสือค าสั่งที่ 37/2564 
  3. ลงนามในมาตรการ 7 มาตรการ 
  4. ประกาศมาตรการลงในเว็ปไซต์ เพื่อแจ้งต่อสาธารณชนให้รับทราบ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

          ตรวจเสนอ 

 

   (นางกมลวลี  บุญแสนแผน) 
                               ศึกษานิเทศก์ 
 

 
    (นายพิทักษ์  รันรัติยา) 
    ผอ.กลุ่มนิเทศฯ 
 

 



 
 

  

 

 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
    ที ่ 37  /2564 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ควบคุม และผู้รับผิดชอบมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

…………………………………………. 

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2564 ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ 

     เพ่ือให้การด าเนินการตามมาตรการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
เขต 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งผู้ควบคุม และผู้รับผิดชอบมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ตามบัญชีแนบท้ายค าสั่งนี้ และให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ 
ความสามารถและรอบคอบ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หากมีปัญหาและอุปสรรคใดๆให้ด าเนินการ
แก้ไขเบื้องต้นและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่  2  มีนาคม  ๒๕๖4 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
บัญชีแนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

ที่  37 / 2564 
เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุม และผู้รับผิดชอบมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
............................................................................................................................. .................................................... 
1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

1. นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ            ผอ.สพป.หนองบัวล าภู เขต 2  ประธานกรรมการ 
2. นายบุญชู  สิทธิสอน  รอง ผอ.สพป.หนองบัวล าภู เขต 2       รองประธานกรรมการ 
๓. นายเจนภพ  ชัยวรรณ  รอง ผอ.สพป.หนองบัวล าภู เขต 2   กรรมการ 
๔. นายธเนศ  ตรีพงษ์   รอง ผอ.สพป.หนองบัวล าภู เขต 2   กรรมการ 
5. นายประภาส  พลไชย  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
๖. นายชุมพล  จงรัตน์กลาง  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
7. นายไพลวัน  เรืองฤทธิ์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา         กรรมการ 
8. นางยวนใจ  พันตรี   ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
9. นางทองเหลียน ประนันทัง   ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ กรรมการ 
10. นางนวพร  สมบัติธีระ  ผอ.กลุ่มอ านวยการ    กรรมการ 
11. นางนิรมล  อินทร์เพชร  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  กรรมการ 
12. นางสาวลักษมี  สามิตร  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ 
1๓. นายศุภชาญ  พันธ์โสภณ  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  กรรมการ 
1๔. นายพิทักษ์  รันรัติยา  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ฯ     กรรมการและเลขานุการ 
1๕. นายพัฐจักร  วันทว ี  ศึกษานิเทศก์         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสาวโสภา  พันธ์พรหม  ศึกษานิเทศก์         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางกมลวลี  บุญแสนแผน  ศึกษานิเทศก์         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ เกี่ยวกับการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ประจ าปี
งบประมาณ 2564  ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. คณะกรรมการผู้ควบคุมและผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วย 

 2.1 มาตรการ กลไก และระบบ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ 
2.1.1 นายธเนศ  ตรีพงษ์  รอง ผอ.สพป.หนองบัวล าภู เขต 2  ประธานกรรมการ 
2.1.๒ นายพิทักษ์  รันรัติยา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ฯ        รองประธานกรรมการ 
2.1.3 นายประภาส   พลไชย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ    กรรมการ  

    2.1.4 นายอดิศร  โคตรนรินทร์   ศึกษานิเทศก์              กรรมการ 
  2.1.5 นายเจียมพล  บุญประคม  ศึกษานิเทศก์                       กรรมการ 
  2.1.6 นางปาริชาติ  ปิติพัฒน์  ศึกษานิเทศก์                      กรรมการ

     
    
 



 
 

2.1.7 นางสาวเตือนใจ  แสนนา  ศึกษานิเทศก์        กรรมการ 
  2.1.8 นายอธิวัฒน ์ สายสิงห ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการ 
  2.1.9 นางสาวนูระมี  โตะลู  นักประชาสัมพันธ์  กรรมการ 
  2.1.10 นายพัฐจักร  วันทวี   ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
  2.1.11 นางกมลวลี  บุญแสนแผน  ศึกษานิเทศก์    กรรมการและเลขานุการ 

 2.2 มาตรการ กลไก การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  2.2.1 นายเจนภพ  ชัยวรรณ รอง ผอ.สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 ประธานกรรมการ  

2.2.2. นายประภาส  พลไชย       ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกลฯ  กรรมการ 
2.2.3 นายชุมพล  จงรัตน์กลาง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
2.2.4 นายไพลวัน  เรืองฤทธิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
2.2.5 นางยวนใจ  พันตรี  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
2.2.6 นางทองเหลียน ประนันทัง  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ  กรรมการ 
2.2.7 นางนวพร  สมบัติธีระ ผอ.กลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 
2.2.8 นางนิรมล  อินทร์เพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
2.2.9 นางสาวลักษมี  สามิตร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 
2.2.10 นายศุภชาญ  พันธ์โสภณ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 
2.2.11 นายพิทักษ์  รันรัติยา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ฯ    กรรมการและเลขานุการ 

2.3 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  2.3.1 นายบุญช ู  สิทธิสอน รอง ผอ.สพป.หนองบัวล าภู เขต 2       ประธานกรรมการ 
  2.3.2 นางนิรมล  อินทร์เพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รองประธานกรรมการ 

2.3.3 นางยวนใจ  พันตรี       ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน        กรรมการ 
 2.3.4 นางทองเหลียน  ประนันทัง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ    กรรมการ 
 2.3.5 นางสาวลักษมี  สามิตร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน       กรรมการ 
 2.3.6 นางบัวเรียน ภูกองชัย นักวิชาการเงินและบัญชี               กรรมการ 
 2.3.7 นางจิราภรณ์  ม่วงสนทิ     นักวิชาการตรวจสอบภายใน        กรรมการ 
 2.3.8 นางณัตตยา  ค าพิศาล นักวิชาการพัสดุ          กรรมการ 

 2.3.9 นางสาวสรัญญา  สุพรหมอินทร์   นักวิชาการพัสดุ          กรรมการและเลขานุการ 

2.4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 2.4.1 นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ  ผอ.สพป.หนองบัวล าภ ูเขต 2          ประธานกรรมการ 
  2.4.2 นางนิรมล  อินทร์เพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รองประธานกรรมการ 

2.4.3 นางยวนใจ  พันตรี       ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน            กรรมการ 
2.4.4 นางสาวลักษมี  สามิตร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน       กรรมการ 
2.4.5 นายศุภชาญ  พันธ์โสภณ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการและเลขานุการ 

 2.4.6 นายภูธเนศ  ภูหาด  นิติกรปฏิบัติการ      ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
  
   
    
 



 
 

2.5 มาตรการป้องกันการรับสินบน 
 2.5.1 นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ  ผอ.สพป.หนองบัวล าภ ูเขต 2       ประธานกรรมการ 
  2.5.2 นางนิรมล  อินทร์เพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รองประธานกรรมการ 

2.5.3 นางยวนใจ  พันตรี       ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน            กรรมการ 
2.5.4 นายชุมพล  จงรัตน์กลาง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล         กรรมการ 
2.5.5 นายไพลวัน  เรืองฤทธิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา              กรรมการ 
2.5.6 นางสาวลักษมี  สามิตร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน        กรรมการ 
2.5.7 สิบเอกประภัทร์ รักษาภักดี    นักทรัพยากรบุคคล                            กรรมการ 

2.5.8 นายอักษร  เทียนสื่อเจริญ     นักทรัพยากรบุคคล                   กรรมการ 
2.5.9 นายศุภชาญ  พันธ์โสภณ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการและเลขานุการ 

 2.5.10 นายภูธเนศ  ภูหาด นิติกรปฏิบัติการ        ผูช้่วยกรรมการและเลขานุการ 

2.6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2.6.1 นายบุญช ู  สิทธิสอน รอง ผอ.สพป.หนองบัวล าภู เขต 2       ประธานกรรมการ 
  2.6.2 นางนิรมล  อินทร์เพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รองประธานกรรมการ 

2.6.3 นางยวนใจ  พันตรี       ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน          กรรมการ 
2.6.4 นายชุมพล  จงรัตน์กลาง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล         กรรมการ 
2.6.5 นายไพลวัน  เรืองฤทธิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา              กรรมการ 
2.6.6 นางสาวลักษมี  สามิตร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน       กรรมการ 
2.6.7 สิบเอกประภัทร์ รักษาภักดี    นักทรัพยากรบุคคล                            กรรมการ 

2.6.8 นายอักษร  เทียนสื่อเจริญ     นักทรัพยากรบุคคล                   กรรมการ 
2.6.9 นายศุภชาญ  พันธ์โสภณ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการและเลขานุการ 

 2.6.10 นายภูธเนศ  ภูหาด นิติกรปฏิบัติการ      ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

2.7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
 2.7.1 นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ  ผอ.สพป.หนองบัวล าภ ูเขต 2  ประธานกรรมการ 
  2.7.2 นางยวนใจ  พันตรี       ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน       รองประธานกรรมการ 

2.7.3 นายชุมพล  จงรัตน์กลาง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล     กรรมการ 
2.7.4 สิบเอกประภัทร์ รักษาภักดี    นักทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 
2.7.5 นายอักษร  เทียนสื่อเจริญ     นักทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 
2.7.6 นายศุภชาญ  พันธ์โสภณ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการและเลขานุการ 

 2.7.7 นายภูธเนศ  ภูหาด  นิติกรปฏิบัติการ        ผูช้่วยกรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ก าหนดมาตรการ ประกาศ เผยแพร่ และแนวทางการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 



 
 

 
3. คณะกรรมการรวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ประจ าปี 
งบประมาณ 2564  

 1. นายบุญชู   สิทธิสอน  รอง ผอ.สพป.หนองบัวล าภู เขต 2      ประธานกรรมการ 
 ๒. นายเจนภพ  ชัยวรรณ  รอง ผอ.สพป.หนองบัวล าภู เขต 2  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายธเนศ  ตรีพงษ์   รอง ผอ.สพป.หนองบัวล าภู เขต 2   กรรมการ 
4. นายประภาส   พลไชย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ    กรรมการ 
5. นายพิทักษ์   รันรัติยา   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ฯ    กรรมการ 

 6. นายชุมพล  จงรัตน์กลาง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล      กรรมการ 
 7. นางนิรมล  อินทร์เพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  กรรมการ 
8. นางนวพร   สมบัติธีระ ผอ.ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 
9. นางยวนใจ  พันตรี       ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 

 10. นางทองเหลียน  ประนันทัง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ กรรมการ 
 ๑1. นายศุภชาญ  พันธ์โสภณ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  กรรมการ 
 ๑2. นายไพลวัน  เรืองฤทธิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา            กรรมการ 
 13. นางสาวลักษมี  สามิตร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ 
๑4. นายอดิศร  โคตรนรินทร์     ศึกษานิเทศก์        กรรมการ 

15. นางจิราภรณ์  ม่วงสนิท     นักวิชาการตรวจสอบภายใน    กรรมการ 
 16. นางณัตตยา  ค าพิศาล นักวิชาการพัสดุ     กรรมการ 
 ๑7. นางสาวสรัญญา สุพรหมอินทร์  นักวิชาการพัสดุ    กรรมการ 
 18. นางสาวมาริษา  ดีสม  พนักงานราชการ     กรรมการ 

 19. นางสาวชนัดตา ไทยถาวร    นักวิชาการศึกษา    กรรมการ 
 20. นางสาวณัฏฐ์ปภา  ราคายิ่ง  นักวิชาการศึกษา                          กรรมการ      
 21. นางสาวโสภา  พันธ์พรหม ศึกษานิเทศก์     กรรมการ  
 22. นางรุ่งตะวัน  แพงแสง เจ้าพนักงานธุรการ    กรรมการ 

 ๒3. นายอธิวัฒน์  สายสิงห ์    เจ้าหน้าที่ธุรการ     กรรมการ 
 24.  นางสาวเตือนใจ  แสนนา ศึกษานิเทศก์                        กรรมการและเลขานุการ 
 25. นายพัฐจักร  วันทวี  ศึกษานิเทศก์         กรรมการและเลขานุการ 
 26. นางกมลวลี  บุญแสนแผน ศึกษานิเทศก์                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
  

 

 

 



 
 

 
 

 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
เรื่อง ประกาศมาตรการ กลไก และระบบ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

ตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องจัด
ให้ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  ไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดู ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะก าหนดระเบียบ ในการให้
ประชาชนเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเพ่ือรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยก็ได้ โดยค านึงถึงความ
สะดวก ของประชาชนผู้ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารด้วย นอกจากนั้นเพื่อความเหมาะสมใน การบริหารจัดการที่เก่ียวข้อง
กับการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการในความรับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 ให้ด าเนินและเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สูงสุด ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
เขต 2 จึงก าหนดมาตรการ กลไกและระบบในการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ ดังนี้  

1. ข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
หนองบัวล าภู เขต 2 ประกอบด้วย  

  1.1 โครงสร้างและการจัดการของหน่วยงาน  
  1.2 สถานที่ติดต่อ เพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร การแนะน าหน่วยงาน  
  1.3 ข้อมูลข่าวสารสามารถตรวจสอบได้ จัดระบบข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ เช่น  

- นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
- แผนงาน /โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
- คู่มือปฏิบัติงาน หรือ ค าสั่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  

 - ข้อมูลข่าวสาร สิ่งพิมพ์ของหน่วยงาน การประชาสัมพันธ์ การแถลงข่าวเพ่ือ 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานบนเว็บไซต์  

- การเปิดเผยหรือจัดหาข้อมูลข่าวสารราชการให้กับประชาชนที่ขอข้อมูลเฉพาะราย 
ได้แก่ ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ หรือข้อมูลที่จัดท าขึ้นซึ่งต้องไม่เป็นประโยชน์ทางการค้า  

2. ข้อมูลสามารถเผยแพร่บนช่องทางอ่ืน ๆ เช่น  
- ผ่าน LINE  
- ผ่าน FACEBOOK  
- ผ่านระบบงาน E-PAPERLESS  
- ผ่านระบบเครือข่าย E-NEW ทุกโรงเรียน                   
- ผ่าน E-MAIL,Tweeter  เป็นต้น 
  
 



 
 

       3. ข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ คือ ข้อมูลในมาตรา 14 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล 
ข่าวสาร พ.ศ.2540  

       4. วิธีการและขั้นตอนในเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  
4.1 ให้กลุ่มทุกกลุ่ม จัดประเภทข่าวสารของทางราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบที่ ประชาชน

ตรวจดู ตรวจสอบได้โดยจัดระบบประเภทข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในส่วนที่ไม่
สามารถเปิดเผยได้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีก าหนด  

4.2 การด าเนินงานในข้างต้น ให้ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม /หน่วยตรวจสอบภายใน เป็น           
ผู้พิจารณาและมีการรายงานผลการจัดท าข้อมูลข่าวสารต่อผู้บังคับบัญชารับทราบ ในห้วงเวลาที่ก าหนดได้รับทราบ
จ านวน 6 เดือนต่อครั้ง (ภายในเดือนกันยายน และเมษายนของทุกปี) โดยใช้เครื่องมือการติดตาม รายงานที่
หน่วยงานก าหนด  

4.3 การขอข้อมูลข่าวสารโดยข้าราชการหรือประชาชน ให้ผู้ขอบันทึกแบบฟอร์มค าขอตาม
หน่วยงานก าหนด และให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติ พร้อมแสดงเหตุผลและความจ าเป็นและยื่นต่อเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเพื่อเสนอให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาตต่อไป  

4.4 ข้อมูลข่าวสารใดหากมีกฎหมาย ระเบียบอ่ืน หรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดวิธีปฏิบัติ         
กับข้อมูลข่าวสารนั้นไว้เป็นพิเศษ การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย  

4.5 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ทุกกลุ่ม /หน่วยตรวจสอบภายในจัดเตรียมและจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารในความรับผิดชอบให้บริการที่ดีต่อผู้มาติดต่อการข้อมูลสะดวกและรวดเร็ว  

4.6 ในกรณีมีผู้ประสงค์จะขอตรวจสอบข้อมูลและขอดูข้อมูลหรือถ่ายส าเนาข่าวสารที่อยู่          
ในความดูแล ควบคุม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของบุคคล ใดหรือข้อมูล
ข่าวสารที่อาจกระทบต่อประโยชน์เสียหายของผู้ใดให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบและ  เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ
เสนอค าคัดค้านต่อหน่วยงานเป็นหนังสือภายในเวลาสิบห้าวันนับตั้งวันที่ได้รับแจ้ง  

4.7 กรณีข้อมูลมีจ านวนมากให้ใช้การคัดลอกข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ส านักงาน เช่น คัดลอก
ไฟล์ข้อมูลหรือส่งผ่าน E-MAIL หรือการใช้บริการทางไปรษณีย์เป็นต้น การจัดท าส าเนาที่มีค ารับรอง ส าเนาถูกต้อง
ของข้อมูลวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารในหน่วยงานนั้น เป็นผู้รับรอง โดยลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งชื่อตัว 
ชื่อสกุล และต าแหน่งตลอดจน วัน เดือน ปี ให้ชัดเจน  

4.8 การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ บนเว็บไซด์ มีข้ันตอน ดังนี้  
1) การจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  
2) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัด ผู้ดูแลระบบ (ADMIN )  

        3) ควรเลือกใช้ค าอธิบาย /ภาพประกอบ เนื้อหาที่มีความถูกต้องและมีความ เหมาะสม 
และควรระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งได้  

4) ข้อความและรูปภาพประกอบที่น ามาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจ าเป็นต้อง     
น ามาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงแนบท้ายประกอบรายละเอียดข่าว  

5) จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2560  

 
กรณีข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ นอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารทางราชการ 

พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 และมาตร 9 และข่าวสาร ประกาศ กิจกรรมด าเนินงาน มีวิธีการและขั้นตอนดังนี้  



 
 

1) เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบกรอกแบบฟอร์มการขออนุมัติน าข้อมูลข่าวสารเผยแพร่  
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 เพ่ือให้
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 พิจารณาอนุมัติ  

2) เมื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 อนุมัติแล้วเจ้าหน้าที่
ที่ผิดชอบจัดส่งข้อมูลบันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือ ไฟล์รูปภาพ มอบให้เจ้าหน้าที่ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ที่ ได้รับแต่งตั้งน าเข้าข้อมูลเผยแพร่
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 และจัดเก็บเป็นข้อมูลข่าวสาร
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2    

5. การก ากับติดตาม มาตรการ กลไกและระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
5.1 ผู้ที่ได้มอบหมายให้หน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (ADMIN )  

1) นายประภาส  พลไชย ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ มีหน้าที่ดูแล
ระบบ (ADMIN )  

2) เจ้าหน้าที่ธุรการทุกกลุ่ม / หน่วยตรวจสอบภายใน  
3) งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอ านวยการ  

5.2 ผู้ควบคุมและก ากับการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
 1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2    
 2) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2    
 3) ที่อยู่ติดต่อเว็บไซต์ โทร 042-359564 ต่อ 20  

การให้ข้อมูลข่าวสาร ให้แก่ประชาชนทั่วไป เป็นหน้าที่ของข้าราชการทุกหน่วยงาน โดยมี     
การบริการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) สามารถตรวจสอบได้ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 
การบริการให้ปฏิบัติด้วยความตั้งใจและเต็มใจ สร้างความประทับใจ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเป็น
ส าคัญ  

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

 
  
   

                          (นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ)  

                               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
 เรื่อง ประกาศมาตรการ กลไก การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ปีงบประมาณ 2564  

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

อาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดเรื่อง การมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของภาครัฐตามมาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคน ได้รับการศึกษา
เป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ  ค่าใช้จ่าย รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
เข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับ การศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือ กันระหว่างรัฐ องค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน ในการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่2) พ.ศ.2545 ก าหนดให้ หลักการจัดการศึกษาให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ไดจ้ัดท ามาตรการมีส่วนร่วมของ     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมตามภารกิจงานและลักษณะงาน โดยมีการกระจายอ านาจสู่เขตพ้ืนที่ โดยให้ยึดหลักการมีส่วนร่วม
หลายๆ ภาคส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เอกชน องค์กรเอกชน องค์การวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนตามนโยบายการจัดการศึกษาและขับเคลื่อนการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ก าหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติงาน วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอนในการมีส่วนร่วม เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีกรอบ แนวทางการเข้ามามีส่วนร่วม การวางแผนการด าเนินการ
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ( LEARN& SHARE ) การแสดงความคิดเห็นจากการประชุมสัมมนา
การตอบแบบสอบถาม การให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ปัญหา หรือการแสดงความคิดเห็นผ่านเว็ปไซด์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถน ามาก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงภารกิจงาน ต่อไปอย่างยั่งยืน  

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม  พ.ศ. 2564  

 

      (นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชต)ิ  
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 



 
 

 

 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

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

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเขาร่วมการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 โดยเจตนารมณ์ที่ 
มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐน าข้อมูลผลการประเมินไปพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ของตนเองได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความพยายามในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก 
ด้านการปอ้งกัน และปราบปรามทุจริต รวมทั้งความพยายามในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หนว่ยงานภาครัฐ (Integrityand transparency Assessment : ITA) ให้ความส าคญัเกี่ยวกับการ บริหารของ
หนว่ยงานโดย ทีผู่้บริหารจะต้องมีจิตส านึกในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และ 
มุ่งน าหน่วยงานให้ ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต โดยแสดงเจตนารมณ์ที่ 
แน่วแน่ว่าจะบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตยสุจริต และใหค้วามส าคัญกับการบริหารงานอย่าง มีคุณธรรมและ 
พรอ้มที่จะรับผิดชอบหากเกิด ความไมเ่ป็นธรรมหรือการทุจริตขึ้นในหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากร ในหน่วยงาน
และสาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นในการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว  

ฉะนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 เป็นไปด้วยความมีคุณธรรมและโปรง่ใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงก าหนดนโยบาย ไว้ดังนี้  

1. นโยบายด้านความโปร่งใส หมายถึง การเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจา้ง 
ข้อมูลการด าเนินภารกิจต่าง ๆของหน่วยงาน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ  
ในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีมาตรการ ดังนี้  

1.1 ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ดังนี้  
1.1.1 ประกาศเผยแพรแ่ผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วันท าการ 

หลังจากวันที่ได้รบัการจัดสรรงบประมาณ  
1.1.2 เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชน 

สามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยมีองค์ประกอบ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ได้รับ
คัดเลือก วิธีการจัดหา  

1.1.3 ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวของระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
กับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

   1.2 ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชน
รับทราบผ่านเว็บไซตแ์ละสื่ออ่ืนๆ ดังนี้  



 
 

1.2.1 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลา
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

  1.2.2 ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
แตล่ะโครงการ  

            1.2.3 ประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ  
            1.2.4 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

และเหตุผลทีใ่ช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
              1.3 ให้เปิดเผยและมีช่องทางใหป้ระชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้  

1.3.1 มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน  
1.3.2 มีข้อมูลอ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

หรือสื่ออ่ืน ๆ  
1.3.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานทางสื่อต่างๆ  

    1.4 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม  
ภารกิจหลัก ดังนี้  

1.4.1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก  
1.4.2 จัดท าแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก  
1.4.3 ด าเนินการโครงการตามภารกิจหลัก  

2. นโยบายด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน หมายถึง การท าให้หน่วยงาน       
ปลอดจากการทจุริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ หรือรับ 
สินบน โดยมีมาตรการ ดังนี้  

2.1 ผู้บริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ต้องไม่ 
เกี่ยวของเชิงอุปถัมภ์ หรือมผีลประโยชน์ร่วมกับคูส่ัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ  

2.2 เจ้าหนา้ที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จะต้อง  
ไมเ่รียกรับเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใด เพื่อแลกกับการให้บริการหรืออ านวยความสะดวก  

2.3 เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จะต้อง ไมใ่ช้
อ านาจหนา้ที่ เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง หรือพวกพ้อง  

2.4 เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จะต้อง  
ไมม่ีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ ของหน่วยงาน  

2.5 การด าเนินงาน/การอนุมัติต่าง ๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
หนองบัวล าภู เขต 2 จะต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอ านาจ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับ 
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

3. นโยบายด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน หมายถึง มีการก าหนดมาตรฐานในการ ปฏิบัติงาน   
ที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการบริหารงานบุคคล       
การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยมีมาตรการ ดังนี้  

        3.1 ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก โดย จัดท าคู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 



 
 

3.2 ให้มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม โดยมีการ แสดงขั้นตอน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสียทราบ
อย่างชัดเจน และจัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
ตามภารกิจ   

      3.3 เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ต้อง 
ปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้องอยู่เสมอ  

      3.4 เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ต้อง 
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรมเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ  

    3.5 สร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี  
    3.6 ให้มีการคัดเลือกผู้เขารับการฝึกอบรม การสัมมนา อย่างเป็นธรรม ไมเ่ลือกปฏิบัติ  
    3.7 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความจ าเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และ ตรวจสอบได้  
    3.8 มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไมเ่ลือกปฏิบัติ ไมส่ั่งงานในเรื่องส่วนตัว  
    3.9 ใหม้ีการอธิบายรายละเอียดของงาน ก าหนดเป้าหมาย ติดตามให้ค าแนะน าร่วมแก้ปัญหา  

ในงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา  
   3.10 ให้มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานใหมี้ความพร้อม 

อย่างสม่ าเสมอ  

4. นโยบายด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน หมายถึง การที่หน่วยงานต้องมีรูปแบบ วิธีการการสื่อสาร
เพ่ือถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบาย ใหเ้จา้หน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพ่ือให้เกิดความตระหนักและให้ความส าคัญถึง
การปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใสโดยมีมาตรการ ดังนี้  

    4.1 ให้มีการประกาศ/แจ้งเวียนภายในหน่วยงาน/เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้แก่ เจ้าหน้าที่
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกันตาม นโยบาย/
มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานใหม้ีคุณธรรมและความโปรง่ใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ ความ 
โปรง่ใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

4.2 ให้มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์นโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานใหมี้ คุณธรรม
และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงาน ภาครัฐ 
ใหแ้ก่สาธารณชนไดร้ับทราบผ่านเว็บไซตข์องหน่วยงานหรือสื่ออ่ืน ๆ  

5. ใหม้ีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ติดต่อขอรับบริการ 
สามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทาง ดังนี้  

 5.1 ติดต่อด้วยตนเองได้ที่งานวินัยและนิติกร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 

  5.2 ทางจดหมาย โดยส่งมาที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
งานวินัยและนิติกร ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 39170  

5.3 โทรศัพท์ 042-359564 ต่อ 20 หรือ 086-024-7729/ Website 
https://www.nb2.go.th//ชอ่งทางร้องเรียน 

 6. ให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์มีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง   
นับแตว่ันเริ่มต้นปีงบประมาณ เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
เขต 2 และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป  

https://www.nb2.go.th/ช่องทางร้องเรียน


 
 

ประกาศฉบับนี้ ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  ถือปฏิบัติตามนโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและ ความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐจึง ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม  พ.ศ. 2564  

 
       
 

        (นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ)  
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
  

 
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภ ูเขต 2 

เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
ปงบประมาณ 2564  

--------------------------------------------  
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2552 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการ ทีเ่กี่ยวข้องกับการบริการ
ประชาชนต้องมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและก าหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานของ   เจ้าหน้าทีห่รือส่วนราชการ หรือจ าเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์ 
มีสิทธิเสนอค าร้องทุกขต์่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไดนั้น  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและใหก้ารปฏิบัติงานของส่วนราชการสามารถให้บริหาร 
ประชาชนได้อย่างเสมอภาค สามารถแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ด้วยความรวดเร็วเป็นธรรม 
มีข้ันตอน การปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และประชาชนได้รับความพึงพอใจ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงก าหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนให้
เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติและด าเนินการดังนี้     

1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2    
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต”  

2. บทนิยามในประกาศนี้  
“ขอร้องเรียน” หมายความถึง เรื่องร้องเรียน หรือเรื่องที่มีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ใน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 กระท าการทุจริต ปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าทีแ่ละการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  

 “ทุจริต” หมายความถึง การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ ตนเอง
หรือผู้อ่ืน  

 “ประพฤติมิชอบ” หมายความถึง การที่เจ้าหน้าปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ในต าแหน่งหรือหน้าที ่หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ค าสั่ง        
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะดูแล ควบการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สิน ของส่วนราชการ        
ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้น เป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความถึง การประมาท
เลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย  

 “ผู้ร้องเรียน” หมายความถึง ประชาชนทั่วไปเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มา 
ติดต่อยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ 
ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล หรือผู้ที่ได้รับ 
ความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระท าตามที่ร้องเรียน  



 
 

 “เจ้าหน้าที่” หมายความถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมี          
ชื่อเรียกอย่างอ่ืนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2     
 “ช่องทางการรับการร้องเรียน” หมายความถึง ช่องทางต่างๆที่ใช้ในการร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเอง
ทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร ทางกล่องรับความคิดเห็น และทางเว็ปไซต์  

3. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน  
3.1หลักเกณฑ์การร้องเรียน  

3.1.1 เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจาก
เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) การกระท าทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  
(2) กระท าความผิดชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
(3) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  
(4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร  
(5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที ่หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

3.1.2 เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความ
เสียหายแก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฎชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 

3.2 ข้อร้องเรียนต้องมีสาระส าคัญดังนี้  
3.2.1 ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน  
3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  
3.2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ

พฤติการณต์ามสมควรเกี่ยวของกับการกระท าดังกล่าว 
3.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน  
3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน  
3.2.6 ระบุวัน เดือน ปีที่เกิดเหตุร้องเรียน  
3.2.7 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล 

(ถ้ามี) เป็นต้น  
 3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห ์จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ 

หลักฐานกรณแีวดล้อมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  
 3.4 กรณีท่ีมีผู้ร้องเรียนด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสอบถามและ

บันทึกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วนหรือแจ้งผู้ร้องเรียนท าเป็นหนังสือส่งมายังกลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2     
    3.5 ข่อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนต้องจัดเก็บเป็นความลับ  

 3.6 เรื่องร้องเรียนที่ไม่อาจรับพิจารณา  
 3.6.1 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2  

4. ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทางดังนี้  
 4.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่กลุ่มกฎหมายและคดีส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
 
 
    



 
 

 4.2 ทางโทรศัพท ์042-359548 #0 หรือ 086-024-7729 
 4.3 ทาง e-mail : TONNAM2550@HOTMAILl.COM    

 4.4 ทางเว็ปไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 https://www.nb2.go.th/ 
5. การด าเนินงาน ติดตาม และรายงาน  
 5.1 เมื่อกลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2     

ไดรับข้อร้องเรียนเรียนจากผู้ร้องเรียนแล้ว ให้พิจารณาจ าแนกเรื่องส่งไปยังหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนเพ่ือ
ด าเนินการภายใน 3 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียนและแจ้งการด าเนินการเบื้องต้นให้ผู้ถูกร้องเรียน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแล้วแต่กรณี 

 5.2 กรณหีน่วยงานที่ถูกร้องเรียนได้รับข้อร้องเรียนโดยตรงจากผู้ร้องเรียน ให้หน่วยงานที่ถูก
ร้องเรียนส าเนาแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ไปยังกลุ่มกฎหมายและคดีภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าวนั้น  

 5.3 ให้หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนรีบด าเนินการตามข้อร้องเรียน จนกว่าจะยุติและให้กลุ่ม
กฎหมายและคดี เร่งรัดและติดตามข้อร้องเรียนที่อยู่ในการด าเนินการของหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนอย่างต่อเนื่องจน
ได้ข้อยุติ  

 5.4 เมื่อหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนได้ด าเนินการตามข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติแจ้งผล การ
ด าเนินการไปยังผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วให้ส าเนาแจ้งผลการด าเนินการดังกล่าวไปยังกลุ่ม
กฎหมายและคดีทราบภายใน 15 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการด าเนินการไปยังผู้รีองเรียน   

 5.5 ให้กลุ่มกฎหมายและคดี มีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนในรอบ 6 เดือน
นับตั้งแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป  

  ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม  พ.ศ. 2564  
 

 
 

 
(นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ) 

 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
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   ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 

 

 ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส าคัญ 
ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  การด าเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ    
ว่าด้วยการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตร 103  

 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานโดยปราศจากการรับสินบน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังนี้ 

 1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ทุกระดับ ต้องไม่เรียก รับ หรือถามถึงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สิน
หรือประประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ดังต่อไปนี้ 

     1.1  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่ บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดา
มารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส          
บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรมที่ได้ให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 

     1.2  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติตามโอกาสหรือขนบธรรม
เนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ผู้ปฏิบัติท ากันในสังคม เช่น งานวันเกิด เทศกาล 
วันขึ้นปีใหม่ หรือการมอบของขวัญแสดงความยินดี ในวาระต่าง ๆ  รับได้ครั้งละไม่เกินสามพันบาท  
     1.3  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่มีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท หากมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องรับไว้  เพ่ือรักษาไมตรีมิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดี ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ ผู้รับฯ จัดท ารายงาน
เสนอต่อผู้บังคับบัญชาทันที เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาวินิจฉัยว่ามีเหตุผล ความจ าเป็นที่ ให้รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่  หากผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดจากบุคคลอ่ืนได้ ให้คืนทรัพย์สินฯดังกล่าวนั้นแก่ผู้ให้โดยทันที หากไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับส่ง
มอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  

 



 
 

 2.  การเรี่ยไร ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 ทุกระดับ ถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.2544 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้สถานศึกษา  
พ.ศ. 2552 โดยเคร่งครัด 
 3.  การรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ (รับฝากนักเรียน) ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การรับเงิน “แป๊ะเจี๊ยะ” ของโรงเรียนทั่วประเทศ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาต่อไป ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 1819 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันการเรียกทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา  

                 ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 
 

 

                                                   (นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ) 
                        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                    

 
 

   ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

 ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส าคัญต่อ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  การด าเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)   

 เพ่ือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงประกาศมาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับ
ส่วนรวม เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ทุกระดับ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

 ข้อ 1 ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 หมวด 6 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 

         1.1 ห้ามมิให้เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงาน
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี 

         1.2 ห้ามมิให้เป็นหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดย
อ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน
จ ากัดไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

         1.3 ห้ามมิให้รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนทิ้งถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
ทิ้งถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน
หรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน
จ ากัดไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 



 
 

         1.4 ห้ามมิให้เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างใน
ธุรกิจของตนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น
อาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น  
 ทั้งนี้ ตาม ข้อ 1.1 – 1.4 ให้ใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐโดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการ
ของคู่สมรสเป็นการด าเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐเว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สมรสด าเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงาน
ของรัฐจะเข้าด ารงต าแหน่ง  และให้รวมถึงคู่สมรสที่อยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้ จดทะเบียนสมรสด้วย  
 ข้อ 2 ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. 2544 จ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือ นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม การเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่
กระท าการดังต่อไปนี้  
         2.1 ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการด าเนินการเรี่ยไร ไม่ว่าจะ เป็นการโฆษณา
ด้วยสิ่งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอ่ืน หรือด้วยวิธีการอ่ืนใด  
         2.2 ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยท ากระท าการเรี่ยไรให้ 
หรือกระท าในลักษณะที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอม ไม่สามารถปฏิเสธหรือ
หลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรให้ได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 ข้อ 3 การปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
จะต้องไม่มีพฤติกรรม ดังต่อไปนี้ 
     3.1 กระท ากิจกรรมหรือประกอบอาชีพเสริมซึ่งมีลักษณะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเป็น
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
                        3.2 เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียกรับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญ  
ทรัพย์สิ่งของ อันจะเป็นการอ านวยความสะดวกหรือมีผลให้ต้องกระท าการในหน้าที่โดยมิชอบ 
                        3.3 ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือกรรมการใดที่เป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใดด้วยความไม่เป็นธรรม
หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ 
                        3.4 ด าเนินการ หรืออนุมัติโครงการใดอันเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์อันมิควร
ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
                        3.5 กระท าการใดในหน้าที่หรือร่วมมือกันกระท าการใด อันเป็นการฉ้อราษฎร์บังหลวง 
     3.6 รับของขวัญหรือของก านัลหรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติ เว้นแต่ใน
โอกาสตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม และในแต่ละ
โอกาสมีราคาไม่เกิน 3,000 บาท 

 

 



 
 

 ข้อ 4 บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จะต้องไม่ใช้เวลา 
หรือเงิน หรือบุคลากร หรือทรัพย์สิน หรือบริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทางราชการเพ่ือประโยชน์ใน
การท าธุรกิจของตน หรือเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 

                 ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 

                                                  

                                                   (นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ) 
                       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 
 

   ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

 

 ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส าคัญต่อ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  การด าเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)   
 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลพินิจ ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
เขต 2 จึงประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดังนี้ 
 1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ทุกระดับ ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรมและตรวจสอบได้  
ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
 2. ให้ทุกกลุ่มงาน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จัดท า
คู่มือ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องให้เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

 ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 
 

                                                          

                                                          (นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ) 
                              ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

 

                         

 

 

 


