
๑ 

 

 
 
 
 
   
  
 
  
 
 
  
 
  
  

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบ 6 เดือน 

1 ตุลาคม  2563 – 31 มีนาคม  2564 
 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบวัล าภู เขต 2 
สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



๒ 

 

ค าน า 

ตามที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน า น าเสนอ 
สภาพการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย ข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการด าเนินงานเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รวมถึงการวิเคราะห์ผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิน  งานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA Online)  
ส่วนที่ 2 น าเสนอ บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายที่เกี่ยวข้อง  ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญของโครงการ ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงาน
บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

1. การด าเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
3. การด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ก าหนดแนวทางในการติดตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564           
โดยได ้ก ากับ ติดตาม และสรุปผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) มีผล 
การด าเนินงานตามเอกสารรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน ดังรายละเอียดในเอกสาร 

 

 

 

  
                       (นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ) 

                 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
                      เมษายน  2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่ 
เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรม การด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาสุจริต 

-   

1. การถอดบทเรียน ITA Online   
สู่ความเป็นเลิศ และจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต     
ของ สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 
ประจ าปี งบประมาณ 2564 
 
  
 

40,000 40,000 1.ประชุมถอดบทเรียน ITA Online สู่ความเป็น
เลิศ พร้อมจัดท าแผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนา
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
มีการสรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2563 
และก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ สพป.เลย 
เขต 2 
2. กิจกรรมการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อม
ทั้งด าเนินกิจกรรมพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      
ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมอุ่นรักริมโขง
เชียงคาน จังหวัดเลย 
 

 
กลุ่มนิเทศฯ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่ 
เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

2. การสร้างความตระหนักรู้ เข้าใจ 
เข้าถึงเขตสุจริต : เคารพธงชาติ 
สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดี
องค์ราชัญ กล่าวค าปฏิญญา 
เขตสุจริต  ทุกเช้าวันจันทร์ 
 

5,000 5,000 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา    
ทุกคน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2         
ท ากิจกรรมร่วมกันทุกเช้าวันจันทร์ และ  
ทุกครั้งที่มีการประชุมหรืออบรมเพ่ือ     
เป็นการแสดงความจงรักภักดีและปลูกฝัง
ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์      
มี 6 ขั้นตอนดังนี้ 
1. เคารพธงชาติ  
2. สวดมนต์ไหว้พระ 
3. กล่าวค าปฏิญญาเขตสุจริต  
4. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  
5.ร้องเพลงสดุดีองค์ราชัญ 
6. ผอ.สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 กล่าวให้
โอวาท ความรู้ ข้อคิดและข้อเสนอแนะ    
ในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ 
สุจริต ตรงต่อเวลา  

  กลุ่มอ านวยการและ 
กลุ่มเวรประจ าสัปดาห์ 
ตามค าสั่ง 
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 กิจกรรม  
การด าเนนิกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 

   

3. 
 

     การสร้างความตระหนักรู้ เข้าใจเข้าถึง
เขตสุจริต : การเสริมสร้างความรู้กฎหมาย
และวินัยเชิงบวกสู่สถานศึกษา 
    การให้ความรู้ด้านกฎหมายและแนว
ปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานเขต
พ้ืนทีสุ่จริต แก่บุคลากรของ สพป.
หนองบัวล าภู เขต 2    
 

10,000 10,000        การสร้างความตระหนักรู ้เข้าใจเข้าถึงเขตสุจริต   
เมือ่วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายศุภชาญ  พันธโ์สภณ 
ปฏิบัติหนา้ที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.หนองบัวล าภู 
เขต 2  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรูด้้านการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านกฎหมายและวินยัเชงิบวกสู่สถานศึกษา แก่
สถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายอ าเภอ    นากลาง ศนูย์เครือข่าย
อ าเภอนาวัง ศูนย์เครือข่ายอ าเภอสุวรรณคูหา ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ และวันที่   31 มีนาคม 2564 ให้ความรู้ด้าน
กฎหมายและแนวปฏบิัติที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานเขต
พื้นที่สุจริต     แก่บุคลากรของ สพป.หนองบัวล าภ ูเขต 2              
ณ ห้องประชุมภูน้อย  

 ผอ.กลุ่มกฎหมาย 
 และคดี 
นายศุภชาญ         
พันธ์โสภณ 

4. กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 10,000 10,000 กิจกรรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ของเขตสุจรติ ประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็น
กิจกรรมที่ช่วยสร้างความตระหนัก จัดการป้องกันการทุจริต 
ทั้งนี้เพื่อเตือนใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเขตพื้นที่
การศึกษาทุกคน ให้ท างานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต 
ให้บริการฉับไว โปร่งใส ตรวจสอบได ้อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาส
ให้ทุกคนในส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 ได้ร่วมกันขับเคลื่อนเขตให้เป็น    
“เขตสุจริต” และเพื่อประชาสัมพันธ ์ให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือบุคคล
ทั่วไปได้รับทราบกิจกรรมต่าง ๆ 

กลุ่มอ านวยการ 
-นางสาวนูระมี  โตะลู 
นักประชาสัมพันธ์ 
ช านาญการ 
  

รวม 65,000 65,000   
 



๗ 

 

ผลการด าเนินงาน  
 

กิจกรรมการประชุมถอดบทเรียน ITA Online สู่ความเป็นเลิศ พร้อมจัดท าแผนปฏิบัติการ การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

โดยมีการสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563      
ในวันที ่8 ตุลาคม 2563 ณ สพป.เลย อ.เมือง จ.เลย 
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กิจกรรมการขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  พร้อมทั้งด าเนินกิจกรรมและพัฒนารูปแบบการ
เสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้พัฒนายิ่งข้ึน    

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมอุ่นรักริมโขง อ.เชียงคาน จ.เลย 
 

 

 

 

  

  

 

  

 

 



๙ 

 

กิจกรรมการสร้างความตระหนักรู้ เข้าใจ เข้าถึงเขตสุจริต : เคารพธงชาติ 
สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีองค์ราชัญ 

 กล่าวค าปฏิญญาเขตสุจริต  ทุกเช้าวันจันทร์ 
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๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

กิจกรรมการสร้างความตระหนักรู้ เข้าใจเข้าถึงเขตสุจริต   
เมือ่วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายศุภชาญ  พันธ์โสภณ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี           

สพป.หนองบัวล าภู เขต 2  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและวินัย
เชิงบวกสู่สถานศึกษา แกส่ถานศึกษา ศูนยเ์ครือข่ายอ าเภอนากลาง ศูนยเ์ครือข่ายอ าเภอนาวัง ศูนยเ์ครือข่าย
อ าเภอสุวรรณคูหา ผ่านช่องทางออนไลน์ และวันที่ 31 มีนาคม 2564 ให้ความรู้ด้านกฎหมายและแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเขตพื้นที่สุจริต แกบุ่คลากรของ สพป.หนองบัวล าภ ูเขต 2 ณ ห้องประชุม
ภูน้อย  

  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเขตสุจริต ประจ าปี 2564 
กิจกรรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของเขตสุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2564 
เป็นการสร้างความตระหนัก จัดการป้องกันการทุจริต ทั้งนี้เพ่ือเตือนใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ 
เขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน ให้ท างานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต ให้บริการฉับไว โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกท้ังเพ่ือเปิด 
โอกาสให้ทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ร่วมกันขับเคลื่อนเขตให้เป็น 
“เขตสุจริต” และเพ่ือประชาสัมพันธ์ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือบุคคลทั่วไป 
ได้รับทราบกิจกรรมต่าง ๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อาทิ เช่น 

1. จัดท าเพลง“สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 เขตสุจริต”  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเว็บไซต์ ดังนี้ 
2.1 เว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
www.nb2.go.th 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.nb2.go.th/


๑๕ 

 

2.2 ช่องทาง facebook .com/สพป.หนองบัวล าภู-เขต-2 

 
 
 
 
 
 

 
2.3 Line กลุ่มต่างๆ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

2564 

2564 



๒๐ 

 

ค าน า 

 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  
ในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564) โดยเปน็ไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น 
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวทางหลัก  
3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ  
3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน า น าเสนอความเป็นมาการป้องกัน
การทุจริต บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบาย และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ความเชื่อมโยงของการจัดท าแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย และงบประมาณ 

 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน  
การทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
จนส าเร็จ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

 
 
 
 

 
 



๒๑ 

 

แผนปฏิบัติการโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู  เขต 2 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่ศึกษา 

กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2   

1. เหตุผลความจ าเป็น 
ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก าหนด

วิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจ 
ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ  
และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์  
เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง 
“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย  

ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่  6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึง 
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  ตระหนักในความส าคัญของการ
เตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้
ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไก
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 

 
 



๒๒ 

 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งใน

ระดับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  
2.2 เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.3 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เข้มแข็งและ 

มีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
  

4. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 4.1  บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษหนองบัวล าภู  
     เขต 2 จ านวน   71   คน 
 4.2 ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู  
     เขต 2  จ านวน  1,397   คน 
 4.3 นักเรยีนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภ ูเขต 2 จ านวน  17,448  คน 

 4.4 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ านวน 102 
โรงเรียน 1 สาขา ประกอบด้วย 

 1) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ         จ านวน       1 โรง 
 2) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10    จ านวน   …11…. โรง 
 3) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 20    จ านวน   …20…..โรง 
 4) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 30    จ านวน   …30…..โรง 
 5) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 40    จ านวน   …40…..โรง 

5. ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี 2564 

1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

 

1.ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรม 
ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 

3.  ร้อยละของหน่วยงานที่ ผ่ านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA  

ร้อยละ 80 
(85 คะแนนขึ้นไป) 



๒๓ 

 

6. กิจกรรม - ตัวชี้วัด – เป้าหมาย – งบประมาณ  
 

กิจกรรม ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผู้รบัผดิชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนบั จ านวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการ
สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
ในการต่อต้าน 
การทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

จ านวนเครือข่าย 
ป.ป.ช.สพฐ.นอ้ย 
มีส่วนร่วมและ 
เป็นผู้น าในการต่อต้าน
การทุจริต  

คน 102 10,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 

2. กิจกรรมขยายผลการด าเนิน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศกึษา  
 

จ านวนครูผูร้ับผิดชอบ 
เป็นผู้น าในการ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศกึษา 

คน 102 40,000  
 

       กลุ่มนิเทศ 

3. กิจกรรมสนับสนุน
ส่งเสริมการด าเนินงานบริษัท
สร้างการดี  

โรงเรียนทีด่ าเนนิ
กิจกรรมบริษทัสร้าง
การดมีีทกัษะในการ
บริหารจัดการบริษัท
สร้างการ และค านึงถึง
ผลประโยชน์สว่นรวม
มากกว่าส่วนตนโดย
แบ่งปันผลก าไรในการ
ท าประโยชน์เพือ่
สาธารณะ 

โรงเรียน 102 12,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 

4. กิจกรรม  1 โรงเรยีน 1 
นวัตกรรมต่อต้านการทุจรติ  

จ านวนนกัเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 มีค่านิยมรว่มต้านทจุริต 
มีจิตส านกึสาธารณะ มี
ทักษะกระบวนการ
คิด  
มีวินัย ซื่อสัตย์สจุริต 

คน 305 30,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 



๒๔ 

 

กิจกรรม ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผู้รบัผดิชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนบั จ านวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

อยู่อย่างพอเพียง และ
จิตสาธารณะ 

5. กิจกรรมสร้างจิตส านึกพลเมอืง 

(Project Citizen) 
จ านวนโรงเรียน 
ที่ด าเนินกิจกรรมสร้าง
จิตส านกึพลเมือง 
(Project Citizen) 

โรงเรียน 11 12,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 

6. กิจกรรมสร้างค่านิยมความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ให้แก่สังคมด้วย
นวัตกรรมสื่อสาธารณะเชิง
สร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตร์สั้น) 

จ านวนนวตักรรมสื่อ
ภาพยนตร์สั้น 
เชิงสร้างสรรคท์ี่สร้าง
ค่านิยมความซ่ือสตัย์
สุจริต ให้แก่สังคม 
 
 

ผลงาน 50 16,000   
 

      กลุ่มนิเทศ 

7. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจรติศึกษาของสถานศกึษาสังกัดใน
สังกัด 

จ านวนโรงเรียน 
ในสังกัดที่น าหลกัสูตร
ต้านทจุริตศกึษา ไป
ปรับใช ้
ในการจัดการเรียนการ
สอน 

โรงเรียน 102 30,000  
 

       กลุ่มนิเทศ 

8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่ดีในการน าหลกัสูตรต้าน
ทุจรติศึกษาไปใช ้

จ านวนโรงเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผล
การจดัการเรียนการ
สอนโดยการใช้
หลักสูตรต้านทุจรติ
ศึกษาและสามารถ
น าไปปรับใช้ใน
โรงเรียนได ้

โรงเรียน 102 20,000        
 

 กลุ่มนิเทศ 

9. การตดิตามและประเมนิผลการ
ใช้หลักสูตรต้านทุจรติศึกษา 

ร้อยละของโรงเรียนที่
น าหลักสูตร 

ร้อยละ 102 10,000  
 

    
 

  กลุ่มนิเทศ 



๒๕ 

 

กิจกรรม ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผู้รบัผดิชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนบั จ านวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

ต้านทจุริตศกึษา 
ไปปรับใช้มีการสร้าง
ความตระหนกัรู้ในการ
ป้องกัน 
การทุจริต  
มีค่านิยมรว่มต้านทจุริต 
มีจิตส านกึสาธารณะ 
และสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์สว่นรวม  

10. กิจกรรมพัฒนานวตักรรมการ
ถอดบทเรียน (Best Practice) 
โรงเรียนสุจริต   

จ านวนผลงาน/
นวัตกรรมการ
ปฏิบัติงานที่มกีารบูร
ณาการและมีความ
เชื่อมโยงกัน ในการ
สนับสนุนและส่งเสรมิ 
ให้นักเรียนเกิด
คุณลักษณะ 5 
ประการของโรงเรียน
สุจริต 

ผลงาน 
 

12 20,000     
 

    กลุ่มนิเทศ 

11. กิจกรรมนเิทศ ก ากับ ติดตาม
ผลการด าเนนิงานโครงการโรงเรียน
สุจริต 

จ านวนโรงเรียน 
ในสังกัด ไดร้ับ 
การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามการด าเนนิ
โครงการโรงเรียนสุจริต 

โรงเรียน 102 50,000     
 

    กลุ่มนิเทศ 

12. กิจกรรมเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในส านกังาน 
เขตพื้นทีก่ารศกึษา 

ร้อยละของบุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษา 
เกิดความตระหนกัรู้ใน
การป้องกนัการทจุริต 

ร้อยละ 85 30,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 



๒๖ 

 

กิจกรรม ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผู้รบัผดิชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนบั จ านวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

มีค่านิยมรว่มต้านทจุริต  
มีจิตส านกึสาธารณะ 
และสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์สว่นรวม 
 

12.1 กิจกรรมวิเคราะห์และสรุปผล
การประเมนิ ITA 64 
................................................ 
................................................ 

วิเคราะห์และสรุปผล
การประเมนิเพือ่รองรับ
การพัฒนาบุคลากรใน
สพป.นภ.2 

คน. 71 40,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 

12.2 กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต 
................................................ 
................................................ 

สร้างวัฒนาธรรมในการ
ต้านทจุริตในส านกังาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษา 

คน 71 20,000  
 

       กลุ่มอ านวยการ 

12.3 กิจกรรมเสริมสร้างการคิด
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์สว่นตนและ
ผลประโยชน์สว่นรวม
................................................ 

ร้อยละครแูละ
เจ้าหน้าที่สามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์สว่นตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 

เล่ม 
คน 

270 
270 

30,000  
 

       กลุ่มกฎหมายและคด ี

13. กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือ
การประเมนิ ITA Online 

จ านวนเครื่องมอืการ
ประเมนิ ITA 
Online ที่มี
ประสิทธภิาพ 

เครื่องมือ 3 10,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 

14. กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์
หน่วยงานในสังกัดเพือ่รองรับการ
ประเมนิ ITA 

ร้อยละของโรงเรียน
ในสังกัดมีเว็บไซต์ของ
โรงเรียนที่สมบูรณ์

ร้อยละ 100 30,000  
 

       กลุ่ม ICT 



๒๗ 

 

กิจกรรม ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนนิการ 

ผู้รบัผดิชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนบั จ านวน ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

เพื่อรองรับการ
ประเมนิ ITA 
 

15. กิจกรรมการประเมิน ITA 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมนิ ITA 
ของส านักงานเขต
พื้นทีก่ารศกึษา 
(ITA) ปี 2563  

คะแนน  85 40,000  
 

       กลุ่มนิเทศ 
กลุ่ม ICT 

16. กิจกรรมการประเมนิ ITA 
โรงเรียนคุณภาพของชมุชน 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมนิ ITA 
ของสถานศึกษา 
(ITA) ปี 2563  

คะแนน  85 22,000   
 

      กลุ่มนิเทศ 
กลุ่ม ICT 

รวม 452,000           

 
 
 
 
 
 

 



๒๘ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
8. สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2   
9. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) 

9.1 บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2   
มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

9.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2   
มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

9.3 ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึน  
10. การติดตามประเมินผล  
 10.1 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 10.2 การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทาง
เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 10.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)  
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๓๐ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วิสัยทัศน์ : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ 
              มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน ประสานสามัคคี 
พันธกิจ :   

1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ 
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก  
  ของ คนไทย 12 ประการ 
3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4.เสริมสร้างการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ :  
1. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างเสมอภาค 
2. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย   

           3. ผู้เรียนทุกคน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สู่มาตรฐานสากล 
 4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ 

               คนไทย 12 ประการ 
           5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้น 
               ผลสัมฤทธิ์ 

 6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
               อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้านป้องกันการทุจริต) 
แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

ตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 :  

1.  ร้อยละของนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีพฤติกรรมยึดมั่น 
ความซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48) 

2.  ร้อยละของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 48) 

3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
(ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65) 
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
แนวทางการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

รวมทั้งสิ้น 452,000   
เป้าหมายที่ 1 : ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 452,000  
ตัวชี้วัดที่ 1 : ดัชนีการรับรู้การทุจริตอยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 50 
คะแนน ภายในปี พ.ศ. 2565 

  

แนวทางการด าเนินงานที่ 1 : ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรม 
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

  

กิจกรรมหลัก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

250,000   

1. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุจริต เพ่ือปรับฐานคิดทุกช่วงวัย และร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต 

120,000 กลุ่มที่
เก่ียวข้อง 

    1.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจรติ 
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

10,000 
 

    1.2 กิจกรรมขยายผลการด าเนินงานการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา  

40,000 
 

    1.3 กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานบริษัทสรา้งการดี  12,000 
 

    1.4 กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต้านทุจริต 30,000 
 

    1.5 กิจกรรมสร้างจิตส านึกพลเมือง (Project Citizen) 12,000 
 

    1.6 กิจกรรมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่สังคมด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะ 
เชิงสร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตรส์ัน้) 

16000 
 

2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 60,000 กลุ่มที่
เก่ียวข้อง 

    2.1 กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษาสังกัดในสงักัด 30,000 
 

    2.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏบิัติที่ดีในการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 20,000 
 

    2.3 กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต 10,000 
 

3. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 70,000 กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง 

    3.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต   20,000 
 

    3.2 กิจกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนนิงานโครงการโรงเรียนสุจริต 50,000 
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กิจกรรมหลัก การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

202,000  

4. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
(ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) 

80,000 กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง 

    4.1 กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 30,000 
 

    4.2. กิจกรรมเสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ให้กับครูและเจ้าหน้าที่เขตพื้นทีก่ารศึกษา 

30,000  

4.3 กิจกรรมร่วมเสริมสร้างค่านิยมต้านทุจริต 20,000  
5. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของของสถานศึกษาและส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online) 

122,000 กลุ่มที่
เกี่ยวข้อง 

    5.1 กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA Online 10,000   
    5.2 กิจกรรมวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน ITA 64 40,000  
    5.3 กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดเพื่อรองรับการประเมิน ITA 10,000  
    5.4 กิจกรรมการประเมิน ITA ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 40,000   
    5.5 กิจกรรมการประเมิน ITA โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 22,000    

รวมทั้งสิ้น 452,000 
 

      
 
 
       ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ                ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
 
 
   
   (นางกมลวลี  บุญแสนแผน)                                         (นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ) 
     ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์                         ต าแหน่ง ผอ.สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 
 
 
                                                    ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) 
 

        อัมพร  พินะสา  
   (นายอัมพร พินะสา) 

ต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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โครงการ                       โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
                                   “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงาน                       แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โครงการ 
                                     เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  
                                     (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จุดเน้น 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1   หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
สนองกุลยุทธ์ สพฐ.     กลยุทธ์ที่ 2  จุดเน้นด้านผู้เรียน/ด้านครู บุคลากรทางการศึกษา และด้านการ 
                                   บริหารจัดการ     
สนองกุลยุทธ์ สพป.นภ.2    กลยุทธ์ที่ 2  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 4 มฐ.สพป.นภ.2 มฐ.ที่ 3   
       ตัวบ่งชี้ที่ 5 
ลักษณะโครงการ            ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นายพิทักษ์  รันรัติยา,นายอดิศร  โคตรนรินทร์,นายพัฐจักร  วันทวี, 

                         นางโสภา  พันธ์พรหม,นางกมลวลี  บุญแสนแผน 
ระยะเวลาด าเนินการ         ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด าเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 และในปีงบประมาณ 2564 ได้
ก าหนดให้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรม “บริษัทสร้างการดี” กิจกรรมค่าย“เยาวชนคนดีของแผ่นดิน”
กิจกรรมอบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย กิจกรรมอบรม ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน  การประเมินโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจาก
คอร์รัปชัน กิจกรรมการสร้างส านึกพลเมือง กิจกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) ส่งครูเข้ารับการอบรมสื่อ
ภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และกิจกรรมอ่ืนๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริตภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” อย่างต่อเนื่อง 
 เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และต่อเนื่อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม 
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 2.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน รวมพลังร่วมสร้างระบบและวิถีพอเพียง 
สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุขและป้องกันการทุจริต 
 2.3 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในการป้องกันการทุจริต 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
       ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ านวน 103 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุจริตต้นแบบ จ านวน  1   โรง และ
โรงเรียนสุจริตเครือข่าย จ านวน 102 โรงเรียน 

3.2 เชิงคุณภาพ  
      ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ทั้ง 103 โรงเรียน สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้
ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ 
ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และรวมพลังร่วมสร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข
และป้องกันการทุจริต 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเตรียมความพร้อม 
เมษายน-พฤษภาคม 
2564 

ทุกกลุ่มงาน 

2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม“บริษัทสร้างการดี” 
1.1 โรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือข่ายร้อยละ 10 
      (10 โรง) ด าเนนิการบริษทัสร้างการดีอย่างต่อเนื่อง       
1.2 โรงเรียนเครือข่ายร้อยละ 10 (10 โรง)    
     ด าเนินกิจกรรมบริษัทสรา้งการดี  
     (โรงละ 1,200 บาท รวมทัง้สิ้น 12,000 บาท) 
1.3 รายงานผลการด าเนินงาน ส่ง สพฐ.ตามแบบ ค. 
 

พฤษภาคม-กันยายน 
2564 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต แลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวปฏิบัติทีด่ีในการน าหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้และการ
ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

พฤษภาคม-กันยายน 
2564 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

4 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม การขยายผลการด าเนินงานโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา 
4.1 เขตพ้ืนที่และโรงเรียนสุจริตต้นแบบจัดอบรม ชี้แจง
บทบาทหน้าที่และสร้างความเข้มแข็งให้กับ ป.ป.ช. สพฐ.นอ้ย
ให้กับเครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ 100 (จ านวน 103โรง) 
 

พฤษภาคม-กันยายน 
2564 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

5 กิจกรรมที่ 6 การนิเทศ ก ากับติดตามโรงเรียนสุจริต 
5.1 จัดท าแผนและปฏิทินการนิเทศ ก ากับติดตาม 
5.2 ด าเนินการนิเทศโรงเรียนสุจริตตามแผนและปฏิทิน 
      การนิเทศที่ก าหนด 
5.3 รับการนิเทศจาก สพฐ. ส านักงาน ป.ป.ช.และ 
      ส านักงบประมาณ 
5.4 รายงานผลการนิเทศ ก ากับ ติดตามเป็นรายไตรมาส 
     ไปยัง สพฐ. 

เมษายน-กันยายน 
2564 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

  
 



๓๖ 

 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

6 กิจกรรมที่ 6 เขตพื้นที่การศึกษาประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียน สุจริตต้นแบบใสสะอาด 
ปราศจากคอร์รัปชั่น (ประเมิน ITA)  
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ITA โรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด 
ปราศจากคอร์รัปชั่น 
6.2 ด าเนินการประเมิน ITA 

พฤษภาคม-กันยายน 
2564 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

7 กิจกรรมที ่7 การสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen)  
- โรงเรียนสุจริตต้นแบบส่งบุคลากรโรงเรียนละ 3 คน 
  (ผู้บริหาร 1 คน และครู 2 คน) เข้ารับการอบรม 
  เชิงปฏิบัติการสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) 

พฤษภาคม-กันยายน 
2564 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

8 กิจกรรมที่ 8 การถอดบทเรียน (Best Practice) 
8.1 เขตพ้ืนที่จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการถอด 
      บทเรียน (Best Practice)  ให้แก่ผู้บริหารและครู 
      เครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ 10 
8.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) 
      การถอดบทเรียน (Best Practice) ให้กับผู้บริหาร   
      ครูและนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต 
      ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ร้อยละ 10 
8.3 คัดเลือก Best Practice ดีเด่นของผู้บริหาร ครู 
    และนักเรียนอย่างละ 1 ผลงาน เพื่อเป็นตัวแทน 
    ของ สพท. เข้าร่วม Symposium ระดับ สพฐ. 
8.4 รายงานผลการคัดเลือกไปยัง สพฐ.ตามแบบ ญ. 

พฤษภาคม-กันยายน 
2564 

ทุกกลุ่มงาน 

 
 
 
 
 
 
  



๓๗ 

 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
9 กิจกรรมที่ 9 สื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่

ทนต่อการทุจริต  
9.1 คัดเลือกครูตัวแทนจากโรงเรียนสุจริตต้นแบบ 
      หรือจากเครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ 10 ที่มี 
      ความพร้อมทางด้าน ICT จ านวน 1 คน เข้ารับ 
      การอบรมวิทยากรแกนน าการผลิตสื่อ 
      ภาพยนตร์สั้นจาก สพฐ. 
9.2 ครูวิทยากรแกนน าร่วมกับ สพท.จัดอบรมขยาย 
      ผลการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นให้กับครูและ 
      นักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ 10 
9.3 เครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ 10 ผลิตสื่อ 
      ภาพยนตร์สั้นและส่งผลงานไปยัง สพฐ.เพ่ือเข้า 
      รับการพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 100 เรื่อง  
      ต่อยอดในการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นจาก สพฐ. 

เมษายน-กันยายน 
2564 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
และกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

10 กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้าใจให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเกิดความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เมษายน-กันยายน 
2564 

ทุกกลุ่มงาน 

11 กิจกรรมที ่11 กิจกรรมวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน 
ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่าใช้จ่ายในจัดกิจกรรมการ
วิเคราะห์และสรุปผลเพ่ือรองรับการพัฒนาบุคลากรใน 
สพป.นภ.2 

เมษายน-กันยายน 
2564 

ทุกกลุ่มงาน 

12 กิจกรรมที่12 กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต 
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือให้บุคลากรสามารถสร้าง
วัฒนธรรมในการต้านทุจริตในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ตุลาคม 2563-
กันยายน 2564 

ทุกกลุ่มงาน 

13 กิจกรรมที่13 กิจกรรมเสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนแลผลประโยชน์ส่วนรวม ค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมให้กับ ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา

ตุลาคม 2563-
กันยายน 2564 

ทุกกลุ่มงาน 



๓๘ 

 

รู้จักแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนแลผลประโยชน์
ส่วนรวม 

14 กิจกรรมที่14 กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน 
ITA Online ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนให้โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
จ านวนเครื่องมือการประเมิน ITA Online ที่มีประสิทธิภาพ 

ตุลาคม 2563-
กันยายน 2564 

ทุกกลุ่มงาน 

15 กิจกรรมที่ 15 กิจกรรมอ่ืนๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
 15.1 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนสุจริต 

ตุลาคม 2563-
กันยายน 2564 

ทุกกลุ่มงาน 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 งบประมาณรายจ่าย แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
จ านวน 452,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
1 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเตรียมความพร้อม  10,000  10,000 
2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม“บริษัทสร้างการดี” 

2.1 โรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือข่ายร้อยละ 10 (10โรง) 
     ด าเนินการบริษัทสร้างการดีอย่างต่อเนื่อง       
2.2 โรงเรียนเครือข่ายร้อยละ 10 (รวม 10 โรง) ด าเนินกิจกรรม 
      บริษัทสร้างการดี (โรงละ 1,200บาท รวมทั้งสิ้น 12,000
บาท) 

  
 

- 

 

 
12,000 

  
 

- 

 
 

12,000 

3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการน า
หลักสูตรไปใช้ และการก ากับ ติดตามและประเมินผลการใช้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 
 

 30,000  30,000 



๓๙ 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
4 กิจกรรมที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมป.ป.ช.สพฐน้อย  

- เขตพ้ืนทีร่่วมกับโรงเรียนสุจริตต้นแบบจัดอบรม ชี้แจงบทบาท
หน้าที่และสร้างความเข้มแข็งให้กับ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย เครือข่าย
โรงเรียนสุจริตร้อยละ 100 (รวม 120 คน) เจ้าหน้าที่ 20 คน 
รวม 140 คน 
 (1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 
     (140 คน x 30 บาท x 1 มื้อ) 
(2) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 
     (100 คน x 70 บาท x 1 มื้อ) 
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 2 คน 2 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท 
(4) ค่าป้ายไวนิล จ านวน 1 ผนื (4x2ม.) 

  
 
 
 

4,200 
7,000 
2,400 
2,000 

  
 
 
 

4,200 
7,000 
2,400 
2,000 

5 กิจกรรมที่ 5 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.ชมุชน  
- เขตพ้ืนที่ร่วมกับโรงเรียนสุจริตต้นแบบจัดอบรมชี้แจงบทบาท
หน้าที่และสร้างความเข้มแข็งให้กับ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน เครือข่าย 
เครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ 100 (80โรงๆละ 1 คน รวม 80 
คน) เจ้าหน้าที่ 20 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน 
 (1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 
     (100 คน x 30 บาท x 1 มื้อ) 
(2) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 
     (100 คน x 70 บาท x 1 มื้อ) 
(3) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 2 คน 2 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท 
(4) ค่าป้ายไวนิล จ านวน 1 ผนื (4x2ม.) 

  
 
 

 
 
 
 

3,000 
7,000 

 
2,400 
2,000 

  
 
 
 

 
 

 

3,000 
7,000 

 
2,400 
2,000 

 
 
 
 
 

  



๔๐ 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
6 กิจกรรมที่ 6  ค่าใช้จ่ายการนิเทศ ก ากับติดตามโรงเรียนสุจริต - 50,000 - 50,000 

7 กิจกรรมที่ 7  1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม การด าเนินงานของโรงเรียน
สุจริตต้นแบบ (ประเมิน ITA)  ณ โรงเรียนบ้านโคกกระทอ 
 7.1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมิน จ านวน 10 คน 
      (1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 10 คน 
           (10 คน X 30 บาท X 1 มื้อ) 
      (2) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 10 คน 
           (10 คน X 70 บาท X 1 มื้อ) 
7.2 ด าเนินการประเมิน  
      (1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 10 คน 
           (10 คน X 30 บาท X 1 มื้อ) 
      (2) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 10 คน 
           (10 คน X 70 บาท X 1 มื้อ) 

   
 

 
 
300 

 
700 

 
 

300 
 

700 

  
 

 
 
300 

 
700 

 
 

300 
       700 

8 กิจกรรมที่ 8 การสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen)  
- โรงเรียนสุจริตต้นแบบส่งบุคลากรโรงเรียนละ 3 คน 
  (ผู้บริหาร 1 คน และครู 2 คน) เข้ารับการอบรม 
  เชิงปฏิบัติการสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen)  

  
 
 
 

12,000 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

12,000 

9 กิจกรรมที่ 9 การถอดบทเรียน (Best Practice) 
9.1 เขตพ้ืนที่จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมด าเนินการ 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 12 คน 
           (12 คน X 30 บาท X 2 มื้อ) 
9.2 เขตพ้ืนที่จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการถอดบทเรียน 
      (Best Practice)  ให้แก่ผู้บริหารและครูเครือข่าย 
     โรงเรียนสจุริตร้อยละ 10 
     (1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 24 คน 
           (24 คน X 30 บาท X 2 มื้อ) 
      (2)ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 24 คน 
           (24 คน X 70 บาท X 1 มื้อ) 

  
 
 

720 
 
 
 
 

1,440 
 

1,680 

  
 
 

720 
 
 
 
 

1,440 
 

1,680 
 



๔๑ 

 

        

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
 9.3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(Symposium) การถอด

บทเรียน  (Best Practice) ให้กับผู้บริหารครูและนักเรียน
เครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ 10 
     (1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 48 คน 
           (48 คน X 30 บาท X 2 มื้อ) 
      (2)ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 48 คน 
           (48 คน X 70 บาท X 1 มื้อ) 

  
 
 

2,880 
 

3,360 

  
 
 

2,880 
 

3,360 

10 กิจกรรมที่ 10 สื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของครูตัวแทนจากโรงเรียนสุจริตต้นแบบ
และจากเครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ 10 ที่มี ความพร้อม
ทางด้าน ICT จ านวนโรงเรียนละ 1 คน เข้ารับการอบรมวิทยากร
แกนน าการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นจาก สพฐ. 

  
 
 
 

 
16,000 

  
 
 
 

   
 16,000 

11 กิจกรรมที่ 11 กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความ
เข้าใจให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเกิดความ
ตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 80,000  80,000 

12 กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน ITA 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่าใช้จ่ายในจัดกิจกรรมการวิเคราะห์
และสรุปผลเพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรใน สพป.นภ.2 

 40,000  40,000 

13 กิจกรรมที่13 กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต 
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือให้บุคลากรสามารถสร้าง
วัฒนธรรมในการต้านทุจริตในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 20,000  20,000 

14 กิจกรรมท่ี14 กิจกรรมเสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนแลผลประโยชน์ส่วนรวม ค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมให้กับ ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษารู้จัก
แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนแลผลประโยชน์ส่วนรวม 

 30,000  30,000 
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ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
15 กิจกรรมที่15 กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA 

Online ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้
โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีจ านวนเครื่องมือการ
ประเมิน ITA Online ที่มีประสิทธิภาพ 

 10,000  10,000 

16 กิจกรรมที่ 16 กิจกรรมอ่ืนๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
 16.1 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนสุจริต 

 99,920  99,920 

 รวมทั้งสิ้น  452,000  452,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ  

6. การประเมินผล 

ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
 - ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียน
สุจริตต้นแบบ จ านวน 1 โรง และโรงเรียนสุจริตเครือข่ายจ านวน 
102 โรง ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาล ในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” อย่างต่อเนื่อง 

-สังเกต 
-การรายงานผล 
-การประเมิน 
-นิเทศติดตาม 

-แบบประเมินผล 
-แบบนิเทศติดตาม 

เชิงคุณภาพ 
-ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีกระบวนการ
เรียนรู้  ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ 
ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และรวมพลังร่วมสร้างระบบ
และวิถีพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุขและป้องกันการ
ทุจริต 

 

-สังเกต 
-การรายงานผล 
-การประเมิน 
-นิเทศติดตาม 

 

-แบบประเมินผล 
-แบบนิเทศติดตาม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนสุจริต โรงเรียน สพฐ.ใส
สะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน สามารถบริหารงบประมาณได้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขท่ีก าหนด และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ 

7.2 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีความตระหนักรู้และสมารถปฏิบัติตนตามแนว
ทางการป้องกันปละปราบปรามการทุจริต 

7.3 โรงเรียนเป็นหน่วยงานทีป่ลอดจากการทุจริต 
  

                 ลงชื่อ                             ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                  (นางกมลวลี  บญุแสนแผน) 
                    ศึกษานิเทศก์ 
 

                ลงชื่อ                            ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                     (นายพิทักษ์  รันรัติยา) 
                                                    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ 
 

  

                     ลงชื่อ                       ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ) 
                              ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๒  
 

 

 

 

 

 



๔๔ 

 

 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
    ที ่8  /2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ ขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือด าเนินการน าเข้าข้อมูลรายงานเอกสารทางเว็บไซต์ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity 

Transparency Assessment system : ITAs)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
…………………………………………. 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด าเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือวัด
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน มีกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่  1. ดัชนี
ความโปร่งใส 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด 3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4. ดัชนีวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร 5. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน โดยเครื่องมือในการประเมิน จะประกอบไปด้วย ๓ 
เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
 ๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)  

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)  
๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  

          เพ่ือให้การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (Integrity Transparency Assessment system : ITAs) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินการขับเคลื่อน เพ่ือน าเข้าข้อมูล
รายงานเอกสารทางเว็ปไซต์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ตามบัญชีแนบท้ายค าสั่งนี้ และให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความรู้ ความสามารถและรอบคอบเพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาออนไลน์ (Integrity Transparency Assessment system: ITAs) ประจ าปีงบประมาณ   ๒๕๖
4 บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หากมีปัญหาและอุปสรรคใดๆให้ด าเนินการแก้ไขเบื้องต้นและรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบทันที 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่  11  มกราคม  ๒๕๖4 
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บัญชีแนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ที่ 8 / 2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือด าเนินการน าเข้าข้อมูลเว็บไซต์ การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 (Integrity Transparency Assessment system : ITAs) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.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 เสนอแนะแนวทางวิธีการด าเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
ที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 

2. คณะกรรมการด าเนินงานและก ากับติดตาม 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 



๔๖ 

 

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 ่ประสานงาน ก ากับติดตาม เร่งรัดและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารกับผู้รับผิดชอบในการ
น าเข้าสารสนเทศ เอกสารแต่ละประเด็นตัวชี้วัด  ของแต่ละกลุ่มงานให่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันตามก าหนด 

3. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการน าเข้าข้อมูลเอกสารลงในเว็ปไซต์แต่ละประเด็นตัวชี้วัด การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 ประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในกลุ่ม ดังนี้    

ชุดที่ 1 ท าหน้าที่ น าเข้าสารสนเทศ ข้อมูลเอกสารลงในเว็ปไซต์ตามประเด็นการประเมิน O1, O2, O3,O7, 
O13, O14, O15 และ O16 ประกอบด้วย 

1. นายธเนศ  ตรีพงษ์ รอง ผอ.สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 ประธานกรรมการ 
2. นางนวพร สมบัติธีระ ผอ.กลุ่มอ านวยการ                       กรรมการ 
3. นางสาวนูรมี  โตะล ู นักประชาสัมพันธ์    กรรมการ 
4. นางสาวยุภาวดี  ดวงลีด ี เจ้าหน้าที่ธุรการ     กรรมการ 
5. นางพัชรินทร์  คุยบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการ     กรรมการ 
6. นางสาวอาทิตยา  จันทร์เพ็ญมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ     กรรมการ 
7. นายปัญญา  แก้วเกิด  เจ้าพนักงานธุรการ               กรรมการและเลขานุการ 
ชุดที่2 ท าหน้าที่ น าเข้าสารสนเทศ ข้อมูลเอกสารลงในเว็ปไซต์ตามประเด็นการประเมิน O4, O10, O11 

และ O12 ประกอบด้วย 
1. นายบุญชู  สิทธิสอน  รอง ผอ.สพป.หนองบัวล าภู เขต 2        ประธานกรรมการ                                                     
2. นางสาวลักษมี  สามิตร  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน           กรรมการ 
3. นางสาวชนัญชิดา  อินทะชัย  เจ้าพนักงานธุรการ             กรรมการ 
4. นางสาวรติยา  รันรัติยา  เจ้าหน้าที่ธุรการ     กรรมการ 
5. นางสาววนิดา  บุดดาพันธ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ     กรรมการ 
6. นางสาวช่อผกา  เกษดา   เจ้าพนักงานธุรการ     กรรมการและเลขานุการ 



๔๗ 

 

 ชุดที่ 3 ท าหน้าที่ ออกแบบ ปรับปรุง พัฒนาหน้าเว็ปไซต์ น าเข้าสารสนเทศ ข้อมูลเอกสารตามประเด็นการ
ประเมิน O5, O8, O9, O17, O32 และ O33 ประกอบด้วย 

1. นายประภาส พลไชย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ     ประธานกรรมการ  
2. นายเจียมพล  บุญประคม   ศึกษานิเทศก์                                          กรรมการ  
3. นางปาริชาติ   ปิติพัฒน์  ศึกษานิเทศก์                     กรรมการ 
4. นายอธิวัฒน์  สายสิงห์   เจ้าหน้าที่ธุรการ          กรรมการ 
5. นางสาวเตือนใจ  แสนนา      ศึกษานิเทศก์                         กรรมการและเลขานุการ 

 ชุดที่ 4 ท าหน้าที่ น าเข้าสารสนเทศ ข้อมูลเอกสารลงในเว็ปไซต์ตามประเด็นการประเมิน O6, O29, O30 
และ O31 ประกอบด้วย 

1. นายศุภชาญ พันธ์โสภณ  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี          กรรมการ 
2. นายภูธเนศ ภูหาด   นิติกรปฏิบัติการ               กรรมการ 

 ชุดที่ 5 ท าหน้าที่ น าเข้าสารสนเทศ ข้อมูลเอกสารลงในเว็ปไซต์ตามประเด็นการประเมิน O18, O19, 
O20, O21, O22, O23, O24, O36 และ O37 ประกอบด้วย 

1. นายบุญชู  สิทธิสอน รอง ผอ.สพป.หนองบัวล าภู เขต 2       ประธานกรรมการ   
2. นางยวนใจ พันตรี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน       รองประธานกรรมการ                                                  
3. นางนิรมล  อินทร์เพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์             กรรมการ 
4. นางบัวเรียน ภูกองชัย นักวิชาการเงินและการบัญชี           กรรมการ 

  5. นางณัตตยา ค าพิศาล                    นักวิชาการพัสดุ     กรรมการ 
  6. นางสาวจิราภรณ์  ม่วงสนทิ นักวิชาการตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
  7. นางสาวจิตรลดา  ศิริวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ    กรรมการ 
    8. นางสาวสรัญญา สุพรหมอินทร์ นักวิชาการพัสดุ                กรรมการและเลขานุการ 
 ชุดที่ 6 ท าหน้าที่ น าเข้าสารสนเทศ ข้อมูลเอกสารลงในเว็ปไซต์ตามประเด็นการประเมิน O25, O26, O27 
และ O28 ประกอบด้วย 
    1. นายเจนภพ  ชัยวรรณ                   รอง ผอ.สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 ประธานกรรมการ   
 2. นายชุมพล  จงรัตน์กลาง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล       รองประธานกรรมการ 

3. นางทองเหลียน ประนันทัง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ       กรรมการ 
    4. สิบเอกประภัทร์ รักษาภักดี             นักทรัพยากรบุคคล                                      กรรมการ 
    5. นายอนุรักษ์  ช านาญยา  นักทรัพยากรบุคคล                                      กรรมการ 
    6. นายศราวุฒิ  พรหมศิร ิ  นักทรัพยากรบุคคล                                      กรรมการ 
    7. นางสาวจารุวรรณ์  ชุ่มใจ  นักทรัพยากรบุคคล                                      กรรมการ 
    8. นางสาวบลสิการ  ดอนโสภา เจ้าหน้าที่ธุรการ                                          กรรมการ 
    9.นางสาวธิดารัตน์  โคตรสุวรรณ์ พนักงานพิมพ์ดีด                                         กรรมการ 
 10.นายอักษร เทียนสื่อเจริญ     นักทรัพยากรบุคคล                   กรรมการและเลขานุการ 



๔๘ 

 

 ชุดที่ 7 ท าหน้าที่ น าเข้าสารสนเทศ ข้อมูลเอกสารลงในเว็ปไซต์ตามประเด็นการประเมิน O34, O35, 
O39, O40 และ O41 ประกอบด้วย 
   1. นายพิทักษ์  รันรัติยา            ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ                        ประธานกรรมการ   
    2. นายอดิศร  โคตรนรินทร์              ศึกษานิเทศก ์                               รองประธานกรรมการ 
    3. นางสุภาภร  สิมลี            ศึกษานิเทศก ์                                              กรรมการ 
    4. นายพัฐจักร  วันทวี            ศึกษานิเทศก ์                                              กรรมการ 
    5. นางโสภา  พันธ์พรหม            ศึกษานิเทศก ์                                              กรรมการ 
    6. นางสาวกฤตยา  ตระกูลวงศ์           ศึกษานิเทศก์                                  กรรมการ 
    7. นางรุ่งตะวัน  แพงแสง  เจ้าพนักงานธุรการ             กรรมการ 
    8.นางกมลวลี  บุญแสนแผน            ศึกษานิเทศก์                             กรรมการและเลขานุการ   
 ชุดที่ 8 ท าหน้าที่ น าเข้าสารสนเทศ ข้อมูลเอกสารลงในเว็ปไซต์ตามประเด็นการประเมิน O38 ประกอบด้วย 

 1. นายไพลวัน เรืองฤทธิ์    ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา       ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวชนัดตา ไทยถาวร             นักวิชาการศึกษา                             กรรมการ 
 3. นายศุภชัย  ทองโคตร เจ้าพนักงานธุรการ    กรรมการ 
 4. นางสาวมาริษา  ดีสม  พนักงานราชการ    กรรมการ 
 5. นางสาวณัฏฐ์ปภา  ราคายิ่ง          นักวิชาการศึกษา      กรรมการและเลขานุการ 

 ท าหน้าที ่น าข้อมูล สารสนเทศ ลิงค์ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซด์ที่เผยแพร่เป็นปัจจุบัน มาวางไว้ใน OIT ที่ได้รับ
การมอบหมาย เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีสมบูรณ์  
4. คณะกรรมการรายงานเอกสารที่น าเข้าในระบบ ประกอบด้วย 

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. นางจิราภรณ์  ม่วงสนิท     นักวิชาการตรวจสอบภายใน      กรรมการ 
15. นางณัตตยา  ค าพิศาล  นักวิชาการพัสดุ       กรรมการ 
๑6. นางสาวสรัญญา สุพรหมอินทร์   นักวิชาการพัสดุ     กรรมการ 



๔๙ 

 

17. นางรุ่งตะวัน  แพงแสง  เจ้าพนักงานธุรการ    กรรมการ 
18. นางสาวชนัญชิดา  อินทะชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ     กรรมการ 
19. นางสาวรติยา  รันรัติยา  เจ้าหน้าที่ธุรการ     กรรมการ 
20. นางสาวสุนิสา  จันค าภา   เจ้าหน้าที่ธุรการ     กรรมการ 
21. นางสาววราภรณ์  ปิ่นค า  เจ้าหน้าที่ธุรการ     กรรมการ 
22. นางสาววนิดา  บุดดาพันธ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ     กรรมการ 
๒3. นายอธิวัฒน์  สายสิงห์     เจ้าหน้าที่ธุรการ     กรรมการ 
24. นายพัฐจักร  วันทวี   ศึกษานิเทศก์         กรรมการและเลขานุการ 
๒5. นางกมลวลี  บุญแสนแผน  ศึกษานิเทศก์                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ท าหน้าที ่รายงานการน าเข้า เอกสารข้อมูล สารสนเทศ ลิงค์ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซด์ที่เผยแพร่เป็นปัจจุบัน    
ที่เรียบร้อยแล้ว แก่คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีสมบูรณ์  
5. คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานเอกสารการน าเข้าข้อมูล ITA ในระบบ ประกอบด้วย 

๑. 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. นายพิทักษ์   รันรัติยา  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ฯ      กรรมการ 
6. นายประภาส   พลไชย  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   กรรมการ 
7. นายภูมิทัศน์  เหล่าบุรินทร์   นักวิชาการศึกษา       กรรมการ 
8. นางนิรมล   บุญเย็น  ศึกษานิเทศก์          กรรมการ 
9. นางสุภาภร   สิมล ี   ศึกษานิเทศก์          กรรมการ 
10. นางสาวไพพยอม  พิมพ์พาเรือ ศึกษานิเทศก์          กรรมการ 
11. นายอดิศร   โคตรนรินทร์  ศึกษานิเทศก์          กรรมการ 
12. นายเจียมพล   บุญประคม  ศึกษานิเทศก์          กรรมการ 
13. นางสาวโสภา   พันธ์พรหม ศึกษานิเทศก์          กรรมการ 
14. นางณิชาภัทร  เหตุเกษ  ศึกษานิเทศก์          กรรมการ 
15. นางสาวพีรญา   วาดวงศ์  ศึกษานิเทศก์          กรรมการ 
16. นางสาวเตือนใจ   แสนนา  ศึกษานิเทศก์          กรรมการ 
17. นางปาริชาติ  ปิติพัฒน์  ศึกษานิเทศก์          กรรมการ 
18. นางสาวกฤตยา   ตระกูลวงศ์ ศึกษานิเทศก์        กรรมการ 
19. นายอธิวัฒน์   สายสิงห ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ     กรรมการ 
20. นายพัฐจักร   วันทวี  ศึกษานิเทศก์             กรรมการ/เลขานุการ   
21. นางกมลวลี   บุญแสนแผน ศึกษานิเทศก์   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ตรวจสอบ เอกสาร ข้อมูลสารสนเทศท่ีน าเข้า ตามประเด็นการประเมินตัวชี้วัด เปิดเผยต่อสาธารณะ      
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 



๕๐ 

 

6. คณะกรรมการอนุมัติการเผยแพร่ข้อมูล ประกอบด้วย 
๑. 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. นายพิทักษ์   รันรัติยา  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ฯ         กรรมการ/เลขานุการ 

 มีหน้าที่ อนุมัติ/ไม่อนุมัติ การน าเข้าข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็ปไซด์ 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

 
 
 
 
 


