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ค ำน ำ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แนวทาง
หลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต 
และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยสาระส าคัญ   
คือ ส่วนที่ 1 บทน า น าเสนอข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 บทวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  (ITA)                      
ส่วนที่ 2 การด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนส าเร็จ  

 
 
 
 
 
 
 
         

                     กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
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สำรบัญ 

 

 เรื่อง หน้ำ 
ค ำน ำ   
สำรบัญ   
ส่วนที่ 1 บทน า 4 
ส่วนที่ 2 การด าเนินงาน   12 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน   22 
ภำคผนวก  24 
 ภาพกิจกรรม  25 
 ค าสั่งคณะกรรมการด าเนินการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

34 
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ส่วนที ่1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำ  
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการ
ทุจริต ยกระดับ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยกระดับเจตจ านงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 
สูงกว่าร้อยละ 50 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและต่างประเทศ  

ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ท. ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี โดยให้ ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงน ามาสู่การจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็น กรอบทิศทาง ในด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 
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ข้อมูลของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 
 
มีพ้ืนที่บริการ 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอนากลาง  อ าเภอนาวัง  อ าเภอสุวรรณคูหา สถานศึกษา 103 แห่ง 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบวัล ำภู เขต 2 

 
 

 

 

            
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ   

คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. หน่วยตรวจสอบภำยใน  

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล   

กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
ส ำนักงำนเขตพื้นที่   

กลุ่มนโยบำยและแผน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่   

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่   

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ   

 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลฯ   กลุ่มกฎหมำยและคดี
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่   
กลุ่มอ ำนวยกำร

ส ำนักงำนเขตพื้นที่   
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ข้อมูลบุคลำกรทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 

ที ่ ต าแหน่ง กรอบอัตราก าลัง จ านวนที่มี
อยู่ 

- ขาด/+ 
เกิน 1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 1 - 

2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

3 3 - 
3 ศึกษานิเทศก์ 19 14 -5 
4 บุคลากรทางการศึกษา 46 31 -15 
5 ลูกจ้างประจ า 4 4 - 
6 พนักงานราชการ (นักจิตวิทยาโรงเรียน) 1 1 - 

7 ลูกจ้างชั่วคราว 14 14 - 
8 ยาม 2 2 - 
9 พนักงานท าความสะอาด 1 1 - 

รวม 91 71 -20 
  
ข้อมูลจ ำนวนสถำนศึกษำ นักเรียน ครู จ ำแนกตำม ระดับกำรศึกษำที่จัดสอน จ ำแนกตำมอ ำเภอ 
 

ที ่ อ ำเภอ ระดับกำรศึกษำที่จัดสอน คิดเป็นร้อยละ 
อ.1-ป.6 อ.1-ม.3 รวม 

1 นากลาง 31 11 42 40.78 
2 สุวรรณคูหา 19 19 37 35.92 
3 นาวัง 20  4 24 100.00 

รวม 69 34 103 100.00 
 
จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัด  จ ำแนกตำมขนำดสถำนศึกษำ 

 
ขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนโรงเรียน 

(โรง) 
คิดเป็นร้อยละ 

 
 

ขนาดที่ 1 

   
21-40 คน 11 9.71 
41-60 คน 6 5.83 
61-80 คน 10 9.71 
81-100 คน 11 10.68 
101-120 คน 6 5.83 

รวมขนาดที่ 1 43 42.72 
ขนาดที่ 2 121-200 คน 33 31.07 
ขนาดที่ 3 201-300 คน 14 13.59 
ขนาดที่ 4 301-499 คน 10 9.71 
ขนาดที่ 5 500-1,499 คน 3 2.91 

รวมจ านวนโรงเรียน 103 100.00 
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จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับช้ัน   
 

ระดับชั้น ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) คิดเป็นร้อยละ 
อนุบำล 1   72 67 139 0.79 
อนุบำล 2 812 748 1,560 8.85 
อนุบำล 3 810 809 1,619 9.18 

รวมก่อนประถมฯ 1,694 1,624 3,318 18.81 
ประถมศึกษำปีท่ี 1 1,026 971 1,997 11.32 
ประถมศึกษำปีท่ี 2 1,019 959 1,978 11.22 
ประถมศึกษำปีท่ี 3 1,005   905 1,906 10.81 
ประถมศึกษำปีท่ี 4 1,000 937 1,937 10.98 
ประถมศึกษำปีท่ี 5 1,031 1,001 2,032 11.52 
ประถมศึกษำปีท่ี 6 1,058 1,017 2,075 11.77 

รวมประถมฯ 6,135 5,790 11,925 67.62 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 464 387 851 4.83 
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 406 390 796 4.51 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 364 381 745 4.22 

รวมมัธยมฯ 1,234 1,158 2,392 13.56 
รวมทั้งสิ้น 9,0639 8,572 17,635 100.00 

 
กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment – ITA) ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
หนองบัวล ำภู เขต 2 

ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็น
กลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า  
“การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือ
การประเมินมาใช้ประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขต
และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามล าดับการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการ
ประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหาร
และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน“ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน 
ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอก 
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กรอบกำรประเมินคุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) แบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1) การปฏิบัติหน้าที่  
2) การใช้งบประมาณ  
3) การใช้อ านาจ  
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
6) คุณภาพการด าเนินงาน  
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
8) การปรับปรุงระบบการท างาน  
9) การเปิดเผยข้อมูล  
10) การป้องกันการทุจริต  

เครื่องมือในกำรประเมินคุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มี 3 เครื่องมือ ได้แก่ 

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)  

 3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

คะแนนและระดับผลกำรประเมิน 
 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00-100 ผ่าน 
A Very Good 85.00-94.99 ผ่าน 
B Good 75.00-84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00-74.99 ไม่ผ่าน 
D Poor 55.00-64.99 ไม่ผ่าน 
E Extremely Poor 50.00-54.99 ไม่ผ่าน 
F Fail 0-49.99 ไม่ผ่าน 
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ปี2558 ปี2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563

76.53 77.85 84.13 80.26 79.62 84.06

คะ
แน

น 
IT

A

คะแนนภำพรวมของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 ปี 2558 - 2563 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรม 

จริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 –2563 แสดงดังนี้ 

 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนำกำร ผลต่ำงของคะแนน ITA 
2558 76.53 - - 
2559 77.85 เพ่ิมข้ึน +1.32 
2560 84.13 เพ่ิมข้ึน +6.28 
2561 80.26 ลดลง -3.87 
2562 79.62 ลดลง -0.64 
2563            84.06 เพ่ิมข้ึน +4.44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนรายดัชนีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
เขต 2 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563 พบวา่ ผลการประเมินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 84.06 ระดับ B และอยู่ใน
ล าดับที่ 125 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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รายละเอียดแยกคะแนนตามเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโดยมีคะแนนทั้ง 3 เครื่องมือ ดังต่อไปนี้ 
1. จ าแนกตามแหล่งข้อมูลการประเมิน พบว่า คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal 

Integrity and Transparency Assessment: IIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 29.42 คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วย
เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 29.35 
และคะแนน    จากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT)    ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 25.29 ซึ่งจะเห็นได้ว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2  จะต้องมีการพัฒนาในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 

ผลคะแนนและระดับผลกำรประเมินตัวช้ีวัด 
 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.60 AA ผ่าน 
3 การใช้อ านาจ 98.90 AA ผ่าน 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 98.41 AA ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 97.97 AA ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาทุจริต 97.65 AA ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 97.63 AA ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน 97.45 AA ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 96.19 AA ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 82.70 B ไม่ผ่าน 
10 การป้องกันการทุจริต 43.75 F ไม่ผ่าน 

 
จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนรายตัวชี้วัดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองบัวล าภู เขต 2 ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู  เขต 2  ได้คะแนนการประเมินตัวชี้วัดที่ 9 และดัชนีที่ 10 ซึ่งประกอบด้วยประเด็นการเปิดเผย
ข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ต่ ากว่าร้อยละ 85 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 มีจุดที่ควรพัฒนาในเรื่องการมีส่วนร่วมในการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกัน
การทุจริต ซึ่งต้องด าเนินการเพ่ือปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
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ส่วนที่ 2 
กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต 

ทิศทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
หนองบัวล ำภู เขต 2  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

วิสัยทัศน์  สร้างสังคมสุจริต ต่อต้านสังคมทุจริตทุกรูปแบบ 
พันธกิจ  

1. สร้างวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาและสร้างค่านิยมการต่อต้านทุจริตในองค์กร 
2. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้โปร่งใส สุจริต ลดขั้นตอนการทางาน เกิด

ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 

วัตถุประสงค์หลัก 
1) สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 
2) เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
3) การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 
4) การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือ 

จากประชาชน 
5) ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนใน

ระดับที่สูงขึ้น 

ยุทธศำสตร์หลัก 
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติ 
มิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 “สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต” 
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อ 

การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัว
แทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 ก ำหนดกลยุทธ์และแนวทำงตำมกลยุทธ์ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทำงตำมกลยุทธ์ 

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยก
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และรูปแบบการ
ป้องกันการทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม ในทุกระดับ 
1.2 การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพ่ือต้านทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ดี 
2.2 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 
2.3 พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
2.4 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.5 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ 
2.6 พัฒนามาตรวัดทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการขัดเกลาพฤติกรรม 

3. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต 

3.1 น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการ
ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
3.2 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอ และรูปแบบการ
ป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนในทุก
ระดับ 
3.3 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต 
4.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทาง
สังคมหรือกฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) 
และทางกฎหมาย บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
4.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 



14 

 

 
 

5. บูรณาการข้อมูลและข่าวกรอง
ในการปราบปราม 
การทุจริต 

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการปราบปรามการทุจริตระหว่าง 
หน่วยงานปราบปรามการทุจริต 
5.2 จัดตั้งประชาคมข่าวกรองด้านการปราบปรามการทุจริต 
5.3 การประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชน สื่อสาธารณะ 
หน่วยงานประชาสังคมและหน่วยงานธุรกิจเอกชน เกี่ยวกับข้อมูลและ 
ข่าวกรองประกอบการปราบปรามการทุจริต 

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการปราบปราม 
การทุจริต 

6.1 การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้ให้เบาะแส 
(Whistleblower) ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
6.2 การมีมาตรการในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 
6.3 การก าหนดรางวัลหรือสิ่งจูงใจในการแจ้งเบาะแสในคดี 

7. พัฒนาสมรรถนะและ 
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของ 
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู้ 
ในเชิงสหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-training) 
7.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตให้มีความรู้ ทักษะ 
และขีดความสามารถท่ีเป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
(Training) 
7.3 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และแลกเปลี่ยน 
เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต 

8. การเปิดโปงผู้กระท าความผิด
ให้สาธารณชนรับทราบและ
ตระหนักถึงโทษของการกระท า
การทุจริตเมื่อคดีถึงท่ีสุด 

- การเปิดโปงการทุจริตอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาช่องทาง 
ในการเผยแพร่เปิดโปงการทุจริตที่เข้าถึงการรับรู้ของสาธารณชน 
อย่างกว้างขวาง 

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
ด าเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ 

- จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการเพ่ิมข้ึนของปริมาณคดี 
ทุจริตระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมที่ 
เปลี่ยนแปลงไป 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

วิสัยทัศน์ : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ 
              มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน ประสานสามัคคี 
พันธกิจ : 1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ 

  2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยม    
     หลักของ คนไทย 12 ประการ 
 3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 4.เสริมสร้างการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้ำประสงค์ :  
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 

แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ด้ำนป้องกันกำรทุจริต) 
แนวทำงท่ี 1 ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส ำนึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

ตัวช้ีวัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 :  

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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แผนปฏิบัติกำรโครงกำรเสรมิสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
หน่วยนับ จ ำนวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

1. กิจกรรมพัฒนา
นวัตกรรมการสร้าง
เครือข่ายและการมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริต 
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

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

คน 204 10,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 

2. กิจกรรมขยายผลการ
ด าเนินโครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรมและธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา  
 

จ านวนครูผูร้ับผดิชอบ 
เป็นผู้น าในการ
เสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา 

คน 102 10,000  
 

       กลุ่มนิเทศ 

3. กิจกรรมสนับสนุน
ส่งเสริมการด าเนินงาน
บริษัทสร้างการดี  

โรงเรียนทีด่ าเนิน
กิจกรรมบริษัทสร้างการ
ดีมีทักษะในการบริหาร
จัดการบริษัทสร้างการ 
และค านึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตนโดย
แบ่งปันผลก าไรในการ
ท าประโยชน์เพื่อ
สาธารณะ 

โรงเรียน 102 10,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
หน่วยนับ จ ำนวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

4. กิจกรรมสร้างจิตส านึก
พลเมือง (Project Citizen) 

จ านวนโรงเรยีน 
ที่ด าเนินกิจกรรมสร้าง
จิตส านึกพลเมือง 
(Project Citizen) 

โรงเรียน 11 10,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 

5. กิจกรรมสร้างค่านิยม
ความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่
สังคมด้วยนวัตกรรมสื่อ
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์ 
(สื่อภาพยนตร์สั้น) 

จ านวนนวัตกรรมสื่อ
ภาพยนตรส์ั้น 
เชิงสร้างสรรค์ทีส่ร้าง
ค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจรติ ให้แก่สังคม 

ผลงาน 50 10,000   
 

      กลุ่มนิเทศ 

6. กิจกรรมขับเคลื่อน
หลักสตูรตา้นทุจริตศึกษา
ของสถานศึกษาสังกัดใน
สังกัด 

จ านวนโรงเรยีน 
ในสังกัดที่น าหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา ไป
ปรับใช้ 
ในการจัดการเรียนการ
สอน 

โรงเรียน 102 10,000  
 

       กลุ่มนิเทศ 

7. การติดตามและ
ประเมินผลการใช้หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา 

ร้อยละของโรงเรียนที่
น าหลักสตูร 
ต้านทุจริตศึกษา 
ไปปรับใช้มีการสรา้ง
ความตระหนักรู้ในการ
ป้องกัน 
การทุจริต  
มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต 
มีจิตส านึกสาธารณะ 
และสามารถแยกแยะ

ร้อยละ 102 10,000  
 

    
 

  กลุ่มนิเทศ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
หน่วยนับ จ ำนวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม  

8. กิจกรรมพัฒนา
นวัตกรรมการถอดบทเรียน 
(Best Practice) โรงเรียน
สุจรติ   

จ านวนผลงาน/
นวัตกรรมการ
ปฏิบัติงานท่ีมีการบูรณา
การและมีความ
เชื่อมโยงกัน ในการ
สนับสนุนและส่งเสริม 
ให้นักเรียนเกดิ
คุณลักษณะ 5 ประการ
ของโรงเรียนสจุริต 

ผลงาน 
 

12 10,000     
 

    กลุ่มนิเทศ 

9. กิจกรรมนิเทศ ก ากับ 
ติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการโรงเรยีนสุจริต 

จ านวนโรงเรยีน 
ในสังกัด ได้รบั 
การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามการด าเนิน
โครงการโรงเรยีนสุจริต 

โรงเรียน 102 50,000     
 

    กลุ่มนิเทศ 

10. กิจกรรมเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ร้อยละของบุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
เกิดความตระหนักรู้ใน
การป้องกันการทุจริต มี
ค่านิยมร่วมต้านทุจรติ  
มีจิตส านึกสาธารณะ 
และสามารถแยกแยะ

ร้อยละ 85 100,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
หน่วยนับ จ ำนวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

11 กิจกรรมวิเคราะห์และ
สรุปผลการประเมิน ITA 64 
 

วิเคราะห์และสรุปผล
การประเมินเพื่อรองรับ
การพัฒนาบุคลากรใน
สพป.นภ.2 

คน. 71 40,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 

12. กิจกรรมการพัฒนา
เครื่องมือการประเมิน ITA 
Online 

จ านวนเครื่องมือการ
ประเมิน ITA Online ที่
มีประสิทธิภาพ 

เครื่องมือ 3 10,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 

13. กิจกรรมการพัฒนา
เว็บไซตห์น่วยงานในสังกัด
เพื่อรองรับการประเมิน ITA 

ร้อยละของโรงเรียนใน
สังกัดมีเว็บไซต์ของ
โรงเรียนทีส่มบรูณเ์พื่อ
รองรับการประเมิน ITA 

ร้อยละ 100 10,000  
 

       กลุ่ม ICT 

14. กิจกรรมการประเมิน 
ITA ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ITA) ปี 
2563  

คะแนน  85 10,000  
 

       กลุ่มนิเทศ 
กลุ่ม ICT 

15. กิจกรรมการประเมิน 
ITA โรงเรียนคณุภาพของ
ชุมชน 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA ของ
สถานศึกษา (ITA) ปี 
2563  

คะแนน  85 22,000   
 

      กลุ่มนิเทศ 
กลุ่ม ICT 

รวม 322,000           
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       ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ            ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
  
 
   
      (นายพัฐจักร  วันทวี)                                           (นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ) 
     ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์                         ต าแหน่ง ผอ.สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 
 

 
                                                         ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) 
 

        สุเทพ ชิตยวงษ์  
   (นายสุเทพ ชิตยวงษ์) 

ต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ส่วนที่ 3 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไดร้ับจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามแผนงานบูรณาการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
"ป้องกันการทุจริต" (โครงการเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) กิจกรรมหลักเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา จ านวน 322,000 บาท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ขับเคลื่อนโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว และรายงานผลการ
ด าเนินงานดังนี้ 

 
โครงกำร                       โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
                                   “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แผนงำน                       แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โครงการ 
                                     เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  
                                     (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จุดเน้น 1 ยุทธศำสตร์ที่ 1   สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
                 4   พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
สถำนะโครงกำร            ด าเนินการเสร็จสิ้น 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร        กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรม 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน รวมพลังร่วมสร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริต 
รับผิดชอบ ปลอดอบายมุขและป้องกันการทุจริต 
 3. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในการป้องกันการทุจริต 

เป้ำหมำย 
 1. เชิงปริมาณ  
       ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

หนองบัวล าภู เขต 2 จ านวน 103 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสุจริตต้นแบบ จ านวน  1  แห่ง และโรงเรียนสุจริตเครือข่าย 
จ านวน 102 โรงเรียน 
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2. เชิงคุณภาพ  
      ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ทั้ง 103 โรงเรียน สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม และรวมพลังร่วมสร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุขและป้องกันการ
ทุจริต 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน  2563 

งบประมำณ   จ านวน  322,000  บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 เชิงคุณภำพ  
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนสุจริต โรงเรียน สพฐ. ใสสะอาด 

ปราศจากคอร์รัปชัน สามารถบริหารงบประมาณได้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด และ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ทางราชการ สร้างกระบวนการคิด มีส่วนร่วมเพ่ือต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ มีการก าหนดมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในส านักงานเขตเพ่ือถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

  1.1  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ  
  1.2 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
  1.3 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
  1.4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
  1.5 มาตรการป้องกันการรับสินบน  
  1.6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  1.7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  

2. บุคลากรในสังกัดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินงาน ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA 
Online) 
          3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู    
เขต 2 สามารถประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย ซื ่อสัตย์ อยู ่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะ ยึดมั ่นใน
คุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินชีวิตและต่อต้านการทุจริต 
          4. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีกระบวนการเรียนรู้ รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง       
ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
และรวมพลังร่วมสร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุขและป้องกันการทุจริต 
 

ข้อเสนอแนะ  
   1. โครงการนี้ท าให้บุคลากรได้ตระหนักถึงการด าเนินงานให้ปราศจากการทุจริต การเรียกรับผลประโยชน์       
จึงควรมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเน้นการนั่งอบรมสัมมนาอย่างเดียวให้เน้นกิจกรรมที่สร้างความตระหนัก 
ส านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ยินดีปฏิบัติ  

2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรบริหารจัดการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ        
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา"ป้องกันการทุจริต" แบบบูรณาการร่วมกับโครงการโรงเรียนสุจริต โครงการโรงเรียน   
คุณธรรม สพฐ. และโครงการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือความคุ้มค่าและประโยชน์ที่        
จะส่งผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกมิติโดยเฉพาะผลการพัฒนาที่เกิดกับผู้เรียน  
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3.  บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรจัดให้มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community) เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง และควรศึกษา    
ดูงานเขตสุจริตต้นแบบหรือหน่วยงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปีละ 1 ครั้ง  
            4. ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนสุจริต ต้องน าองค์ความรู้จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการที่หน่วยงาน  
จดัให้ไปบูรณาการจัดการร่วมกับการด าเนินงานโรงเรียนสุจริต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
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ภำพกิจกรรม 

กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
โรงเรียนสุจริต เพื่อปรับฐำนคิดทุกช่วงวัย และร่วมสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 

 
 

กิจกรรมบริษัทสร้างการดี โรงเรียนบ้านโคกกะทอ สพป. หนองบัวล าภู เขต 2 
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กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวล าภู เขต 2 
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กำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti-Corruption Education) 

 
 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงรียนสุจริตตน้แบบ ด าเนนิกจิกรรมขับเคลื่อน หลักสูตรต้านทุจริต สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อ    
การทุจริต พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ท ากิจกรรม หน้าเสาธง สวดมนต์ ไหว้พระ กล่าวค าปฏิญญาโรงเรียน
สุจริต แสดงพลังต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารม ี เพลงสดุดีองค์ราชัญ  
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กิจกรรม ป.ป.ช.น้อยสร้างเครือข่ายโรงเรียนสุจริตในเขตพื้นที่การศึกษา 
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กำรสร้ำงควำมตระหนักในกำรป้องกันกำรทุจริตในสถำนศึกษำ 
 
 

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
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กำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนสุจริต 
 
 

การออกนิเทศ ติดตาม การด าเนินงานโรงเรียนสุจริตในเขตพื้นที่การศึกษา 
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กำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  

(ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต) 
 

แสดงพลังต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น  กิจกรรมเคารพธงชาต ิสวดมนตไ์หว้พระ กล่าวค าปฏญิญาเขตสุจริต  
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีองค์ราชัญ   
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กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของของสถานศึกษา 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA Online) 
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กิจกรรมการปลูกป่ารอบส านักงานเขต เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
28 กรกฎาคม  ของในหลวง รัชกาลที่ 10 และตระหนักในหน้าที่ สร้างเครือข่าย เขตสุจริต ร่วมต่อต้านคอรัปชัน 

และการสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร 
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กิจกรรมการถอดบทเรียน วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2563 
ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 ณ สพป. เลย 2 และ โรงแรมอุ่นรักริมโขง เชียงคาน จังหวัดเลย 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
    ที่  26 /2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

…………………………………………. 
 ด้วย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือปลูกฝังให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ
ของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ เพื่อร่วมผนึก
ก าลังและความร่วมมือในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่น าไปสู่สังคมท่ีมีค่านิยม ต้านทุจริตและแจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2563 นั้น  
          เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
เขต 2 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามบัญชีแนบท้ายค าสั่งนี้ และให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หากมีปัญหาและอุปสรรคใดๆให้ด าเนินการแก้ไข
เบื้องต้นและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สั่ง ณ วันที่  10  มกราคม  2563 

 
 
 

  
  

                                 (นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ) 
                         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
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บัญชีแนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

ที่ 26 / 2563 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
............................................................................................................................. ..................................................... 

  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนและจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประกอบด้วย 
1. นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ            ผอ.สพป.หนองบัวล าภู เขต 2  ประธานกรรมการ 
2. นายบุญชู  สิทธิสอน  รอง ผอ.สพป.หนองบัวล าภู เขต 2       รองประธานกรรมการ 
3. นายเจนภพ  ชัยวรรณ  รอง ผอ.สพป.หนองบัวล าภู เขต 2   กรรมการ 
4. นางประภาภรณ์  ภูขาว  รอง ผอ.สพป.หนองบัวล าภู เขต 2   กรรมการ 
5. นายประภาส  พลไชย  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
6. 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 
11. นายศุภชาญ  พันธ์โสภณ  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  กรรมการ 
12. นายพิทักษ์  รันรัติยา  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ฯ     กรรมการและเลขานุการ 
13. นายพัฐจักร  วันทวี  ศึกษานิเทศก์         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวโสภา  พันธ์พรหม ศึกษานิเทศก์               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นายวรากร  พรหมวิริยะกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทางที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





























๑ 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
ด้วย รัฐบาลได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในการปลูกฝัง

ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  และด้านที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ ในการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) แผนงานที่ ๕.๙ การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้”  
เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบ
แนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก 
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียน
สุจริต 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความส าคัญของ
การเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานการปลูก
จิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยการปลูก
และปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็น
พลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความ
ละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เป็นการด าเนินการภายใตก้รอบแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนแม่บทบูรณา
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ซึ่งมีแนวทางหลักในการด าเนินงาน ๓ 
แนวทาง ประกอบด้วย ๑) ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ๒) ป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และ ๓) ปราบปรามการทุจริต โดยมีกิจกรรมส าคัญของโครงการ ที่มีความเชื่อมโยงกับ
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

 

 



๒ 
 

๑. การด าเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
๒. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
๓. การด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
๔. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 

 เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้ 

๑.  ร้อยละของนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีพฤติกรรมยึดม่ันความ
ซื่อสัตย์สุจริต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๖) 

๒.  ร้อยละของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๖) 

๓. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา/ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(ITA Online) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐) 

ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของหน่วยงานในสังกัดเพ่ือน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาต้านทุจริตศึกษา เพ่ือปฏิรูป 
“พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 

 

 

 



๓ 
 

 

วัตถุประสงค์โครงการ  
๑. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหาร 

และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. เพ่ือพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร การจัดการของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๓. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 

เป้าหมายโครงการ    
นักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึง

ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต 
มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และมีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่อง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

     

กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 ๑. นักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  ๖,๖๕๓,๑๖๐  คน 
 ๒. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         จ านวน    ๕๓๔,๘๑๔  คน 
 ๓. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน ๒๙,๘๗๑ แห่ง ประกอบด้วย 
 ๑) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ         จ านวน     ๒๒๕  โรง 
 ๒) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๑๐    จ านวน   ๓,๒๑๖  โรง 
 ๓) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๒๐    จ านวน   ๖,๔๓๒  โรง 
 ๔) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๓๐    จ านวน  ๙,๖๔๘  โรง  
 ๕) เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ ๔๐    จ านวน ๑๐,๓๕๐  โรง 
 ๔.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต     จ านวน ๒๒๕ เขต 
 
 
 
 
 



๔ 
 

ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑. แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี ๒๕๖๓ 
๑. ประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 

๑.ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรม 
ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ ๔๖ 

๒. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ ๔๖ 

๓. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ ๕๐ 
(๘๕ คะแนนขึ้นไป) 

ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

 
สถานที่/พื้นที่ด าเนินการ 

ครอบคลุมสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ัวประเทศ 

 

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒. สังคมมีความตื่นตัวและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
๓. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการด าเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส  มีกลไกและ

กระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและรู้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
๔. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึน 
 

การติดตามประเมินผล  
 ๑. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมของสถานศึกษา โดยผู้รับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนสุจริต ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒. การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ 
ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) โดยผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๔. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 



๕ 
 

แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผนงาน บูรณาการต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ที ่ กิจกรรม รายละเอียด 
จ านวนงบประมาณ  

: ต่อหน่วย  
การด าเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
๑. โครงการโรงเรียนสุจริต จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒๒๕ เขต 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม  และความตระหนักรู้ ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  
- กิจกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน 
ด้านความโปร่งใส 
- กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ๔.๐ 
- กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) 
- กิจกรรมการถอดบทเรียน Best Practice ครู ผู้บริหาร 
โรงเรียนสุจริต  
- กิจกรรมสร้างเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.น้อย / ป.ป.ช. 
สพฐ. ชุมชน 
- กิจกรรมค่ายเยาวชนไทยหัวใจ STRONG 
- กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) 
 

๕๐,๐๐๐ บาท 

๒. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม แบบ
บูรณาการ และค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการอ่ืน ๆ * 

จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒๒๕ เขต  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม แบบบูรณาการ 
และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ อ่ืน ๆ ตามโครงการ
โรงเรียนสุจริต เช่น ค่าพาหนะในการเดินทางมาประชุม
อบรมกับ สพฐ. และ ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น 
 

๕๐,๐๐๐ บาท 
(๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓) 

การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
๑. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

(หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒๒๕ เขต  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
- ขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาในสังกัด 
- การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา 
- การประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
 

๕๐,๐๐๐ บาท 



๖ 
 

ที ่ กิจกรรม รายละเอียด 
จ านวนงบประมาณ  

: ต่อหน่วย  
การด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ** 
๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

สุจริต 
จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ๒๒๕ เขต  
เ พ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา (กิจกรรมเสริมสร้ างธรรมาภิบาล 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓)  
 

๑๐๐,๐๐๐ – 
๓๐๐,๐๐๐ บาท 

(๑๔ เมษายน ๒๕๖๓) 

๒. กิจกรรมวิจัยและพัฒนารูปแบบ
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีความประสงค์  
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือด าเนินการวิจัยและ
พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

๕๐,๐๐๐ บาท 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
๑. การประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online) 

จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

บูรณา
การงบประมาณ

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริต

(กิจกรรมเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล 

ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา)  

๒. การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ (ITA 
Online) 

จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
(โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล) 
 

๑๕,๐๐๐ – 
๔๕,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
เรื่อง มาตรการ แนวปฏิบัติในการท างานตามหลักธรรมาภิบาล 

*********************** 
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรสร้ำงระบบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542    

ให้ควำมหมำย “ธรรมำภิบำล” ไว้ว่ำ หมำยถึง กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทำง ส ำคัญ     
ในกำรจัดระเบียบให้สังคมรัฐ ภำคธุรกิจเอกชน และภำคประชำชน ซึ่งครอบคลุมถึง ฝ่ำยวิชำกำร ฝ่ำยปฏิบัติกำร 
ฝ่ำยรำชกำร และฝ่ำยธุรกิจ สำมำรถอยู่ร่วมกันอย่ำงสงบสุข มีควำมรู้รักสำมัคคีและร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิดกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมควำมเข้มแข็งหรือสร้ำงภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ เพ่ือบรรเทำป้องกันหรือแก้ไข
เยียวยำภำวะ วิกฤติ ภยันตรำยที่หำกจะมีมำในอนำคต เพรำะสังคมจะรู้สึกถึงควำมยุติธรรม ควำมโปร่งใส และ
ควำมมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะส ำคัญของศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ และกำรปกครองแบบประชำธิปไตย    
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สอดคล้องกับควำมเป็นไทย และกระแสโลกยุคปัจจุบัน ธรรมำภิบำล 
(good governance) หรือกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี จึงเป็นหลักกำรที่น ำมำใช้บริหำรงำนในปัจจุบันอย่ำง
แพร่หลำย ด้วยเหตุเพรำะช่วยสร้ำงสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภำพและประสิทธิภำพ อำทิ พนักงำนต่ำง  
ท ำงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียร ท ำให้ผลประกอบกำรขององค์กรธุรกิจนั้นขยำยตัว นอกจำกนี้แล้ว 
ยังท ำให้บุคคลภำยนอกที่เก่ียวข้อง ศรัทธำและเชื่อมั่นในองค์กรนั้นๆ อันจะท ำให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง   
เช่น องค์กรที่โปร่งใส ย่อมได้รับควำมไว้วำงใจในกำรร่วมท ำธุรกิจ กำรใช้หลักธรรมำภิบำลท ำให้องค์กรสำมำรถ 
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนได้ อีกท้ังยังเป็นกลไกในกำรควบคุมติดตำม ตรวจสอบ โดยมีประชำชนหรือ
องค์กรภำยนอกมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำยแก่กำรบริหำรองค์กร กำรสร้ำงธรรมำภิบำล   
ให้เกิดข้ึนในองค์กรเป็นกำรสร้ำงส ำนึกที่ดีในกำรบริหำรงำน กำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพ ย่อมไม่สิ้นเปลืองกำร
ติดตำมกำรทุจริต  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 ตระหนักถึงควำมส ำคัญใน เรื่องนี้ และ
เห็นว่ำจะต้องน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงจริงจัง และเพ่ือด ำเนินกำรดังกล่ำวจึงประกำศ เจตจ ำนงกำรบริหำรงำน
โดยสุจริตเพื่อให้บุคลำกรยึดถือปฏิบัติ ดังนี้  

ข้อ 1 ค่ำนิยมองค์กร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำ เขต 2 ก ำค่ำนิยมขององค์กรเพ่ือให้บุคลำกร     

ทุกระดับยึดถือประพฤติปฏิบัตอัินเป็นแบบอย่ำงที่ดีงำม ดังนี้  
“สพป.นภ.2”  
ส : สุจริต/สำมัคคี ตั้งใจท ำในสิ่งที่ถูกต้องและดีงำมอยู่เสมอ มีควำมรัก ควำมพร้อมเพียง  

กลมเกลียวเป็นน้ ำหนึ่งในเดียวกัน  
พ : พำกเพียร/พอเพียง กระท ำกำรใดๆอย่ำงสม่ ำเสมอ สมควรแก่ก ำลัง พอประมำณ สมเหตุสมผล

พยำยำมด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยด้วยวิธีกำรที่ถูกต้อง  



 
ป : ประสิทธิภำพ กระท ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้ำหมำยอย่ำงคุ้มค่ำ  
น : น่ำเชื่อถือ เป็นที่ไว้วำงใจจนเป็นแบบอย่ำงที่ดี ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย  

มีควำมรับผิดชอบจนเป็นที่ไว้วำงใจได้  
ภ : ภูมิธรรม ยึดหลักคุณธรรม ซื่อสัตย์ต่อหน้ำที่  
    - ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  
    - ยอดเยี่ยม  

ข้อ 2 มำตรกำรและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 6 ประกำร  
1. หลักนิติธรรม : ยึดหลักกฎหมำย ระเบียบ ค ำสั่งของทำงรำชกำรที่ชอบด้วยกฎหมำย  
2. หลักคุณธรรม : ยึดมั่นในควำมถูกต้อง ดีงำม ซื่อสัตย์ สุจริต ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี  
3. หลักควำมรับผิดชอบ : ตระหนักในหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบปฏิบัติงำนอย่ำง  

เต็มก ำลังควำมสำมำรถ ในต ำแหน่งหน้ำที่ของแต่ละบุคคล  
4. หลักควำมคุ้มค่ำ : ใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด คุ้มค่ำ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่งำนรำชกำรเป็นส ำคัญ  
5. หลักควำมโปร่งใส : ปฏิบัตงิำนอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์      

ท ำงำนอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น  
6. หลักกำรมีส่วนร่วม : บริหำรจัดกำรงำนแบบมีส่วนร่วมจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น

จำกผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย  
ทั้งนี้ ขอให้เจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวลำภู เขต 2 ถือเป็นแนวทำงใน

กำรปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด  

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
  

ประกำศ ณ วันที ่๒๐ มิถุนำยน พ.ศ. 2563 
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