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ค ำน ำ 
รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 เรื่อง การพัฒนาการป้องกันการทุจริตในองค์กร เป็นผลการ
ด าเนินงานที่เกิดจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ    
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งจุดที่ต้องพัฒนาและควรปรับปรุงเร่งด่วน คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล         
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.70 เป็นคะแนนที่ได้จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์หน่วยงานเพ่ือเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ ใน 3 ประเด็น คือ (9.1) ข้อมูลพ้ืนฐาน  
ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (9.2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนปฏิบัติการ การปฏิบัติงาน  
และการให้บริการ (9.4) การบริหารงานบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตาม
นโยบาย หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  โดยรวมได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 43.75 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผย
การด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 1 ประเด็น คือ (10.2) มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 7 มาตรการ  

มาตรการ กลไก และระบบ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ มาตรการ กลไก การมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ซึ่งผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ด้านการป้องกันการทุจริต ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อย่างไร 
ก็ตามหน่วยงานควรให้ความส าคัญในการก าหนดมาตรการ แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินการ 
ตามมาตรการ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ก าหนดแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ 
ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้ด าเนินการขับเคลื่อนการเปิดเผยข้อมูลและ
การป้องกันการทุจริต มีรายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการด าเนินงานการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต  2    
เรื่อง การพัฒนาการป้องกันการทุจริตในองค์กร ฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ในการยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 
 
 
 

                                      (นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

                 กรกฎาคม 2564 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

ส านักงาน ป.ป.ช. โดยส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์ 
การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index; CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการประเมินอย่างเป็น
ระบบ ลดภาระของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพ่ิมประสิทธิภาพของการป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุกรวมถึงให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในเรื่องการปรับปรุงแนวการพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถเกิดการป้องกันการทุจริต 
เชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการ เครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจาก
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันลดความซับซ้อนของการด าเนินการและมุ่งเน้นการร่วม
ด าเนินการขับเคลื่อนด้านธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐ การปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที่ยังขาดตกบกพร่อง มีการ
พัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมทั้งต่อ
บุคลากรในหน่วยงานและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI 
ของประเทศไทยในระยะยาวได้โดยจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

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

10) การป้องกันการทุจริต 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  
หมายถึง บุคลากรของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อานวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/
พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับหน่วยงาน มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้ง
จ านวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 



5 
 

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)  
หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา นับตั้งแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร และการปรับปรุงระบบ การท างาน 

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด และไม่มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
โดยผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ ในการตอบแบบส ารวจ หน่วยงานละ  1 ชุด                   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
 

คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 

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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ส่วนที่ 2 
กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2564 

ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 84.06 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ B (Good) โดย ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ได้คะแนนสูงสุด 99.60 
คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ การเปิดเผยข้อมูลได้คะแนน 82.70 คะแนน และ       
การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 43.75 คะแนน  

 ตารางการเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้ดังนี้ 

 
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 
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 การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจากเอกสาร
หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเรียงตามล าดับคะแนนได้ ดังนี้ 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนและระดับผลกำรประเมิน 
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การด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 เรื่อง การพัฒนาการป้องกันการทุจริต  
ในองค์กร การขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุด
ที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85) จ านวน 4 ตัวชี้วัด คือ   

  (1) ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.70 เป็นคะแนนจาก 
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ 
ใน 3 ประเด็น คือ (9.1) ข้อมูลพื้นฐำน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 
77.78 คะแนน (9.2) กำรบริหำรงำน ได้แก่ แผนปฏิบัติการ การปฏิบัติงาน และการให้บริการ ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 75.00 คะแนน  (9.4) กำรบริหำรงำนบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการ
ตามนโยบาย หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.00 คะแนน  
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(2) ตัวช้ีวัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 43.75 เป็นคะแนน
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ 1 ประเด็น คือ (10.2) มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 7 มาตรการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 0.00 คะแนน ได้แก่  

  1. มาตรการ กลไก และระบบ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ 
  2. มาตรการ กลไก การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
  4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
  5. มาตรการป้องกันการรับสินบน  
  6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  

อย่างไรกต็าม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ไดใ้ห้ความส าคัญในการ
ก าหนดมาตรการ แนวทางการน าผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินการตามมาตรการ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ ส่งเสริมการด าเนินงาน
และพัฒนาต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อน าสู่การเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อต้านการ
ทุจริตและปราศจากการคอรัปชั่น เป็นเขตสุจริตที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

ส่วนที่ 3  

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
 เรื่อง  มำตรกำร กลไกลและระบบ ในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ขับเคลื่อนมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะปี งบประมาณ 2564 โดยมีกิจกรรม/งานตามแนวทางการขับเคลื่อน
มาตรการ กลไก การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

 1. กิจกรรมกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร การอ านวยความสะดวกและการสนองความต้องการของผู้รับบริการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางการไว้ให้ประชาชน
ตรวจเข้าดูได้ และ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มาตรา 4(4) 
การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะที่หน่วยงานของรัฐจัดท าและครอบครองในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล เพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 เป็นไปตามกฎหมายและการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐ จึงได้
ก าหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เข้าถึงได้ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูล ดังนี้ 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานของส านักงานเขต  ประกอบด้วย ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง หน่วยงาน ท าเนียบ
ผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่าง ๆ อ านาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ ช่องทางการติดต่อ
สอบถาม หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ 

2. ข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
3. ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทั่วไป ภาพกิจกรรม เรื่องที่แจ้งเตือน ข่าวสาร ประกาศ 
4. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับการประสานงาน 

กำรด ำเนินงำน 

1. ผู้รับผิดชอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
จัดเตรียมและคัดเลือกเนื้อหาข่าวสารและรูปภาพประกอบ พร้อมกรอกแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  พร้อม
ทั้งลงลายมือชื่อในฐานะผู้รับผิดชอบ 

2. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 / ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ตรวจสอบรายละเอียดเนื้อหาข่าวสาร และอนุมัติ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารพร้อมลงลายมือชื่อในฐานะผู้อนุมัติรับรอง 

3. ผู้รับผิดชอบเข้าใช้งานผ่านงานประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2  www.nb2.go.th  ใช้รหัสผ่านตามสิทธิ์ผู้ใช้งานที่ได้รับจากลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ก าหนด ระบุชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่านผู้ใช้งาน (Password) 
เข้าสู่ระบบ แล้วด าเนินการบันทึก รายละเอียดเนื้อหาข่าวสารที่ต้องการเผยแพร่ 

4. ผู้รับผิดชอบด าเนินการรวบรวมข้อมูลและสรุปผลรายงานการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารผ่านระบบ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  

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


11 
 

ผลจำกกำรด ำเนินงำน   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และ

เป็นช่องทางการในสื่อสาร ให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ประกาศข่าวสาร ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง กฎหมายต่าง ๆ ที่ควรรู้ 
สารสนเทศต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกระบบและช่องทางการติดต่อต่าง ๆ  เป็นไปตามมาตรการด าเนินการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน 

  
ช่องทางในสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

 ช่องทางแอพพลิเคชั่น Fecbook 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่  
จ านวนข่าวสารที่เผยแพร่  
สื่อ : จดหมายข่าวประชาสัมพันธ ์
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 ช่องทางแอพพลิเคชั่น LINE 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่   
จ านวนข่าวสารที่เผยแพร่ 
สื่อ : จดหมายข่าวประชาสัมพันธ ์
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 ช่องทางแอพพลิเคชั่น YouTube 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่   
จ านวนข่าวสารที่เผยแพร่ 
สื่อ : VTR ภาพเคลื่อนไหว/ภาพนิ่ง 
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 ช่องทางแอพพลิเคชั่น เพจ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่   
จ านวนข่าวสารที่เผยแพร่ 
สื่อ : จดหมายข่าว/ภาพนิ่ง 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ช่องทาง เว็ปไซต์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
https://www.obec.go.th/archives/category/news-pesan 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่   
จ านวนข่าวสารที่เผยแพร่ 
สื่อ : จดหมายข่าว/ภาพนิ่ง 



15 
 

 ช่องทาง  เว็ปไซต์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา 
            หนองบัวล าภู เขต 2  
            https://www.nb2.go.th/ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่   
จ านวนข่าวสารที่เผยแพร่ 
สื่อ : จดหมายข่าว/ภาพนิ่ง 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
เรื่อง มำตรกำร กลไก กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปีงบประมำณ 2564 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ขับเคลื่อนมาตรการ กลไก การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยมีกิจกรรม/งานตามแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการ กลไก การ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

 1. กิจกรรม/งำนก ำกับ ติดตำม ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจในการด าเนินงานทุก
ขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการด้านวิชาการของส านักงานเขตพ้ืนที่ ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารจัดการ
วิชาการ คือ คณะกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่ (ก.ต.ป.น.เขตพ้ืนที่) ซึ่ง
องค์ประกอบของคณะกรรมการเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง นอกจากนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ยังได้ต่อยอดการบริหารจัดการด้านวิชาการดังกล่าวให้ครอบคลุมไปถึงศูนย์
เครือข่ายคุณภาพการศึกษาทุกศูนย์ กล่าวคือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2            
ได้มีการประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์เครือข่าย)  

 จากที่กล่าวมาเบื้องต้น บทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว ที่ส าคัญและเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของกฎกระทรวง คือ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกล่าว ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดครบทุกโรงเรียนในแต่ละปีการศึกษา ครอบคลุมภาระงาน    ทั้ง 4 
ด้าน ของสถานศึกษา ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
และด้านการบริหารงานทั่วไป การด าเนินการดังกล่าว ส่งผลต่อการบริหารจัดการของสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 4 ด้าน 
บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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 2. กิจกรรม/งำน จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

 

 

 

  

ภาพกิจกรรมการนิเทศตดิตามการด าเนินงานของโรงเรยีนในสงักดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ให้ผู้มีส่วนไดสวนเสีย ได้แก่  ก.ต.ป.น. 
ตัวแทนผู้บริหารตามขนาดของสถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานการวิเคราะห์การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน 
และร่วมจัดท าแผนปฏิบัติราชการเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่ตามบริบท ดังนี้ 

1. มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการวางแผนจัดการศึกษาให้เป็นไปตามบริบทของพื้นที่ 
2. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการด าเนินการ หรือการปฏิบัติงาน

ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
3. มีส่วนร่วม มีบทบาทร่วมท างานในกระบวนการวางแผน การตัดสินใจ การแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและข้อมูลร่วมกัน  
4. มีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือ ตั้งแต่ระบุปัญหา การพัฒนาทางเลือก และแนวทางแกไข

รวมทั้งการเป็นภาคีในการด าเนินกิจกรรมด้านการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
เขต 2 

กำรด ำเนินงำน 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเพ่ือศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทบทวนกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน เพ่ือปรับแผนงาน/งาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย จุดเน้นด้านการศึกษาที่เก่ียวข้อง 
เป้าหมายผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และก าหนดเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมกัน 

4. คณะกรรมการจัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือขอความเห็นชอบจาก กศจ.  
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา และสาธารณชนทราบ  
7. ด าเนินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
8. ก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

ผลจำกกำรด ำเนินงำน   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 ที่มีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเป็นไปตามบริบทของพ้ืนที่โดยการ
มีส่วนร่วมจากองค์คณะบุคคล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการศึกษา  
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ภำพถ่ำยกิจกรรม 

 

ประชุมคณะกรรมกำรฯวิเครำะห์ยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ 

 

   

 

 

ประชุมคณะกรรมกำรฯวิเครำะห์โครงกำร กิจกรรมให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำย จุดเน้น 
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 3. กิจกรรม/งำน กำรจัดตั้ง- จัดสรรงบประมำณ งบลงทุน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ให้ผู้มีส่วนไดสวนเสีย ได้แก่  ตัวแทน  
ก.ต.ป.น. ตัวแทนผู้บริหารตามขนาดของสถานศึกษา ประธานศูนย์เครือข่าย เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดตั้ง-
จัดสรรงบประมาณ ของสถานศึกษาในสังกัด ในรูปแบบของคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาข้อมูล เอกสาร หลักฐานที่
เกี่ยวข้อง และการออกตรวจพ้ืนที่ตามสภาพจริงของความขาดแคลนด้านโครงการสร้างอาคารสถานที่ โดยการมีส่วน
ร่วม ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลด้านโครงการสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้ง-จัดสรร
งบประมาณตามความเป็นจริง และขาดแคลน 

2. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการด าเนินการ หรือการ
ปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

3. การมีส่วนร่วมในการท างาน กระบวนการวางแผน การตัดสินใจ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน  

4. การมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือ ระบุปัญหา การพัฒนาทางเลือก และแนวทางแกไขรวมทั้ง
การเป็นภาคีในการด าเนินงานของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

กำรด ำเนินงำน 

 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งแนวทางการวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาทราบและด าเนินการ 
2. ส ารวจความต้องการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ของสถานศึกษาในสังกัดตามความจ าเป็น 

ขาดแคลน 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2565 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564
ให้กับสถานศึกษาในสังกัดตามสภาพจริง โดยออกตรวจอาคารสิ่งก่อสร้างตามที่สถานศึกษาเสนอขอ และประเมิน
สภาพตามความจ าเป็น ขาดแคลน 
 4. รายงานผลการจัดตั้ง-จัดสรรงบประมาณให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 
 5. แต่งตัง้คณะกรรมการออกตรวจ ติดตาม เร่งรัดการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด 

ผลกำรด ำเนินงำน   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  สามารถจัดตั้งงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามความต้องการจ าเป็น ขาดแคลน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถจัดสรรงบลงทุนให้กับ
สถานศึกษาในสังกัด จ านวนทั้งสิ้น 29,339,780 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดตั้งงบประมาณงบลงทุน
ให้กับสถานศึกษาในสังกัด จ านวนทั้งสิ้น 41,454,400  บาท  การด าเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
จากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการศึกษา 
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ภำพถ่ำยกิจกรรม 

คณะกรรมกำรประชุมพิจำรณำจัดตั้งงบประมำณให้กับโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 

   

 

 

คณะกรรมกำรประชุมพิจำรณำจัดตั้งงบประมำณให้กับโรงเรียนทั่วไปให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
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4. กิจกรรม/งำน กำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จประการหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาเพราะเป็นผู้น า
นโยบายสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการบริหารงานตามภารกิจครอบคลุมทุกทั้ง 4 ด้าน ดังนั้น กระบวนการคัดเลือก
ผู้อ านวยการสถานศึกษาจึงมีความส าคัญที่จะท าให้ได้มาซึ่งผู้ที่มีความสามารถ ความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ วันวุฒิ มี
ประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาและมีภาวะผู้น าสูง เมื่อผ่านการประเมินแล้วต้องเข้าสู่กระบวนการพัฒนาก่อน
การบรรจุและแต่งตั้งจ านวนไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และต้องผ่านการอบรมตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และในช่วงปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งที่สถานศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี จะมีคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยงคอยให้
ค าแนะน าปรึกษาและช่วยเหลือในการปฏิบัติงานทุกด้าน และมีคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้เสีย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานดังกล่าวเป็นอย่างดี ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาเป็น
คณะกรรมการที่ปรึกษาและพ่ีเลี้ยงคอยให้ค าแนะน าปรึกษาและช่วยเหลือผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี 
และเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 

กำรด ำเนินงำน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง เพ่ือให้ค าปรึกษาแก่ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี 
2. เสนอแนะรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี ต่อ ศธจ. 
3. จัดประชุมผู้อ านวยการสถานศึกษาเพ่ือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน  
4. คณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาแนะน าผู้อ านวยการสถานศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการศึกษา

บริบทของโรงเรียน การจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา การจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติงาน   
5. คณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาแนะน าผู้อ านวยการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานครอบคลุม 

ภารกิจทั้ง 4 ด้าน ในการปฏิบัติงาน 1 ปี 
6. สรุปรายงานผลการนิเทศและให้ค าปรึกษาให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและคณะกรรมการประเมิน

สัมฤทธิผลในการปฏิบัติงาน 
7. คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถานศึกษา ประเมินที่สถานศึกษา 

จ านวน 2 ครั้ง รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน 
8. คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถานศึกษา รายงานผลการประเมินต่อ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ผลจำกกำรด ำเนินงำน   

จากการด าเนินงานดังกล่าว ผู้อ านวยการสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ด้าน และผู้อ านวยการสถานศึกษาผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในรอบ 1 ปี    
ทุกคน ส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ/พี่เลี้ยง 
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คณะกรรมกำรประเมินสัมฤทธิผลในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
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3. มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส เรื่อง มำตรกำร
ส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในเรื่อง
งบประมาณ การจัดการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ โดยแจ้งให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติและแจ้ง
โรงเรียนได้รับทราบพร้อมทั้งเผยแพร่ช่องทางการเข้าถึง บนเว็บไซด์ ส านักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2  www:nb2.go.th/ และก าหนดแผนงานและการก ากับติดตามอย่างชัดเจนและให้บุคลากรใน
สังกัดมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ผลจากการด าเนินงานท าให้บุคคลภายนอกทราบและสามารถเข้าถึงข้อมูลในการ
ประกาศด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยโปร่งใสและเป็นธรรม 

ประกำศเผยแพร่บนเว็บไซต์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
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คณะกรรมการตรวจสินค้าตัวอย่างของผู้ยื่นเสนอราคา 

 

 

คณะกรรมการก าหนดเกณฑ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ 

 

 

 

 



33 
 

4. มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส กลุ่มกฎหมำยและคดี 
เรื่อง มำตรกำรกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย กรณีกำรร้องทุกข์ ร้องเรียน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ขับเคลื่อนมาตรการ กลไก การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยมีกิจกรรม/งานตามแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการ กลไก การ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

 กิจกรรม/งำนก ำกับ ติดตำม กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรณีกำรร้องทุกข์ ร้องเรียน  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตาม
กระบวนการสืบสวน/สอบสวน เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน การร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ การร้องเรียนการปฏิบัติ
หน้าที่ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2   
โดยด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในรูปแบบของการแสวงหาข้อเท็จจริง เพ่ือสืบพิสูจน์ว่าได้มีการกระท าความผิด 
การกระท าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของราชการ มีการกระท าผิดต่อหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ด้วยการตรวจสอบแสวงหาข้อเท็จจริง จากเอกสารหลักฐาน การสืบถามจากพยานบุคคล ในรูปแบบของเจ้าหน้าที่ผู้มี
หน้าที่ต าแหน่งนิติกร และรูปแบบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการเป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบแบบแผนราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ยังได้ต่อยอดการบริหารจัดการด้านการสร้างภาคีเครือข่ายของการสืบค้น แสวงหาข้อเท็จจริงจากบุคคล ให้ครอบคลุม
ไปถึงศูนย์พัฒนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษาทุกศูนย์ และหน่วยงานราชการภายนอก ตลอดจนชุมชน  
 จากที่กล่าวมาเบื้องต้น บทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว เป็นไปตามหลักความถูกต้อง 
เป็นธรรม เป็นกลาง ตามกฎหมาย รักษาประโยชน์ของราชการ ทั้งยังส่งผลต่อสถานศึกษาซึ่งครอบคลุมภาระงาน     
ทั้ง 4 ด้านของสถานศึกษา ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ และด้านการบริหารงานทั่วไป  
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กำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

กรณี ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำควำมผิดเป็นเล่นแชร์ 

  มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก กรณีที่มีผู้ร้องเรียน 8  ราย ได้ท าหนังสือกล่าวหาร้องเรียน 
ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา และ ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ ซึ่งเป็นข้าราชการ
ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม กรณีการเล่น
แชร์ ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมและตรวจสอบวินัยข้าราชการครูทั้ง 2 รายดังกล่าว  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
เบื้องต้น เชื่อได้ว่ามีการกระท าตามท่ีร้องเรียนเกิดขึ้นจริง ถือว่าเป็นกรณีมีมูลการกระท า จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง โดยเชิญผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีมีเขตบริการอยู่
ใกล้เคียงกับโรงเรียนของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงว่ากรณีมีมูล
อันควรกล่าวหาว่ามีการกระท าผิดทางวินัยหรือไม่ อย่างไร  
  1. หลักการ ผู้ร้องทุกข์ร้องเรียนได้รับความคุ้มครองของข้อมูลข่าวสารที่จะไม่ถูกเปิดเผยไปยัง
บุคคลภายนอก  ก่อนที่จะมีการพิจารณา  

2. หลักการ เจ้าหน้าที่ผู้ท าหน้าที่นิติกร เป็นเจ้าหน้าที่ในล าดับแรกของการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่มี 
ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบแบบแผนของราชการ  

3. หลักการ ผู้ถูกร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองตามหลักให้โอกาสชี้แจงแสดงความบริสุทธิ์ของ 
ตนเองจากกระบวนการและบุคคลที่เป็นกลาง  

4. หลักการ คณะบุคคลที่เป็นกรรมการ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นกลาง ความมี 
ประสบการณ์ และความเป็นธรรม  

5. หลักการ ใช้ดุลยพินิจของผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการออกค าสั่งทางปกครอง  
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1. หลักการ ผู้ร้องทุกข์ร้องเรียนได้รับความคุ้มครองของข้อมูลข่าวสารที่จะไม่ถูกเปิดเผยไปยังบุคคลภายนอก 
ก่อนที่จะมีการพิจารณา  
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2. หลักการ เจ้าหน้าที่ผู้ท าหน้าที่นิติกร เป็นเจ้าหน้าที่ในล าดับแรกของการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่มี 
ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบแบบแผนของราชการ  
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2. หลักการ เจ้าหน้าที่ผู้ท าหน้าที่นิติกร เป็นเจ้าหน้าที่ในล าดับแรกของการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีความรู้ 
ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบแบบแผนของราชการ (ต่อ) 
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3. หลักการ ผู้ถูกร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองตามหลักให้โอกาสชี้แจงแสดงความบริสุทธิ์ของ 
ตนเองจากกระบวนการและบุคคลที่เป็นกลาง  

4. หลักการ คณะบุคคลที่เป็นกรรมการ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นกลาง ความมี 
ประสบการณ์ และความเป็นธรรม  

5. หลักการ ใช้ดุลยพินิจของผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการออกค าสั่งทางปกครอง  
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5. มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน 
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6. มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส กลุ่มกฎหมำยและคดี 
เรื่อง มำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ขับเคลื่อนมาตรการ ป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งหน่วยงานยังไม่ปรากฏเรื่อง
รอ้งทุกข์/ร้องเรียนเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

เพ่ือเป็นการป้องกันจึงได้เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานตามมาตรการในการป้องกันการขัดกัน 
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของหน่วยงาน โดยมีกิจกรรม/งาน
ตามแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 

1. การปฏิบัติตนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 หมวด 6 การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

1.1 ไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
หนองบัวล าภู เขต 2  

1.2 ไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2    

1.3 ไม่เป็นคู่สัมปทานที่เป็นคู่สัญญากับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2    
1.4 ไม่เป็นผู้เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะ กรรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างใน 

ธุรกิจ ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล หรือตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2    
2. การปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544  

เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรรม
การการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมาย  

2.1 ไม่ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการด าเนินการเรี่ยไร แต่อย่างใด  
2.2 ไม่ใช้ ไม่สั่ง ขอร้องหรือบังคับให้ผู้ใดช่วยกระท าการเรี่ยไรให้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

3. การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
หนองบวัล าภู เขต 2 ไม่มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้  
  3.1 ไม่กระท ากิจกรรมหรือประกอบอาชีพเสริมซึ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเป็นการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
  3.2 ไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียกรับ หรือยอมจะรับของขวัญ ทรัพย์ สิ่งของ อัน
จะเป็นการอ านวยความสะดวกหรือมีผลให้ต้องกระท าการในหน้าที่โดยมิชอบ 
   3.3 ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ ที่เป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลด้วยความไม่เป็นธรรมหรือเป็นการเลือกปฏิบัติ  
  3.4  ไม่ด าเนินการใดอันเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  
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    3.5 ไม่กระท าการใดในหน้าที่หรือร่วมกันกระท าการอันเป็นการฉ้อราษฎรบังหลวง  
    3.6 ไม่รับของขวัญหรือของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใด จากบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ญาติ เว้นแต่ในโอกาส
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม  

 จากที่กล่าวมาเบื้องต้น บทบาทหน้าที่การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว เป็นไปตามหลักความถูกต้อง 
เป็นธรรม เป็นกลาง ตามกฎหมาย รักษาประโยชน์ของราชการ ทั้งยังส่งผลต่อสถานศึกษาซึ่งครอบคลุมภาระงานทั้ง 4 
ด้านของสถานศึกษา ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
และด้านการบริหารงานทั่วไป  

1. การปฏิบัติตนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 หมวด 6 การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

1.1 ไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
หนองบัวล าภู เขต 2  

1.2 ไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2    

1.3 ไม่เป็นคู่สัมปทานที่เป็นคู่สัญญากับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2    
1.4  ไม่เป็นผู้เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะ กรรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างใน 

ธุรกิจ ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล หรือตรวจสอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2    
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2. การปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544  
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรรม
การการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมาย  

2.1 ไม่ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการด าเนินการเรี่ยไร แต่อย่างใด  
2.2 ไม่ใช้ ไม่สั่ง ขอร้องหรือบังคับให้ผู้ใดช่วยกระท าการเรี่ยไรให้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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3. การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
หนองบัวล าภู เขต ๒ ไม่มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้  
      3.1 ไม่กระท ากิจกรรมหรือประกอบอาชีพเสริมซึ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเป็นการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
      3.2 ไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียกรับ หรือยอมจะรับของขวัญ ทรัพย์ สิ่งของ 
อันจะเป็นการอ านวยความสะดวกหรือมีผลให้ต้องกระท าการในหน้าที่โดยมิชอบ 
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        3.3 ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ ที่เป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลด้วยความไม่เป็นธรรมหรือเป็นการเลือกปฏิบัติ  
      3.4 ไม่ด าเนินการใดอันเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  
                                3.5 ไม่กระท าการใดในหน้าที่หรือร่วมกันกระท าการอันเป็นการฉ้อราษฎรบังหลวง 
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      3.6 ไม่รับของขวัญหรือของก านัล หรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ญาติ เว้นแต่ในโอกาส
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม  
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7. มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส            
หน่วยตรวจสอบภำยใน  เรื่อง มำตรกำรกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลพินิจ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ขับเคลื่อนมาตรการ กลไก การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยมีกิจกรรม/งานตามแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการ กลไก   
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้  
ควำมเป็นมำ 

 ในปีงบประมาณ 2551 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 มีบุคลากรภายในกลุ่มเพียง 1 คน 
ซ่ึงต่ ากวา่อัตราก าลังท่ี กคศ.ก าหนด มีภารกิจในการติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณ หน่วยรับตรวจส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดจ านวน 105 แห่ง ซึ่งหากพิจารณาแล้วจะ
เห็นว่าบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน 1 คน อาจด าเนินการตรวจสอบภายใน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 จึงเห็นว่า การมีเครือข่ายในการตรวจสอบภายใน    
จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการงานตรวจสอบภายภายใน ภายใต้บริบทที่เป็นอยู่ได้เป็นอย่างดี 

วิธีกำรด ำเนินงำน-กระบวนกำร 

         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ประยุกต์ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี      
ในการบริหารและจัดการศึกษา ด้านงบประมาณ โดยการมีส่วนร่วม ในรูปแบบ คณะกรรมกำรเครือข่ำยตรวจสอบ
ภำยใน สพป. หนองบัวล ำภู เขต 2 โดยด าเนินการดังนี้ 

        1. แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายตรวจสอบภายใน สพป. หนองบัวล าภู เขต 2 ประจ าศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จ านวน 12 ศูนย์ ๆ ละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน 
บัญชี และพัสดุ โดยมีผู้อ านวยการ สพป.หนองบัวล าภู เขต 2, รองผู้อ านวยการ สพป.หนองบัวล าภู เขต 2, ผู้อ านวย
การากลุ่ม เป็นคณะกรรมการให้ค าปรึกษา และมีหน่วยตรวจสอบภายในเป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่อ านวย
ความสะดวกในการด าเนินการตรวจสอบภายใน ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ปัญหาในการด าเนินงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการ
เครือข่ายตรวจสอบภายใน สพป. หนองบัวล าภู เขต 2 มีหน้าที่ ดังนี้  

                1.1 สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาความ
เข้มแข็งด้านบริหารจัดการงบประมาณต่อสถานศึกษาภายในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     1.2 ประสานงานและร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน สพป. หนองบัวล าภู เขต 2 หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการด าเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษาภายในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือที่ได้รับ
มอบหมาย ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี หรือแล้วแต่กรณี  

     1.3 ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบภายใน 
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     1.4 รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

           2. อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายใน
สถานศึกษามีความรู้ในระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน และมีทักษะในการตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ  

           3. ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ เป็นต้นแบบได้ และน ามาปรับปรุง 
พัฒนา โรงเรียนตนเองและโรงเรียนภายในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผลส ำเร็จ 

        1. ผู้บริหารโรงเรียน/ครู มีทัศนคติเชิงบวกเก่ียวกับการตรวจสอบภายในมากยิ่งขึ้น ซึ่งสังเกตได้จากการ
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบภายในที่ครบถ้วน และให้ความร่วมมือในการตอบข้อค าถาม และ
การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

        2. เครือข่ายตรวจสอบภายใน มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็ง และช่วยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการบริหารงานงบประมาณให้กับโรงเรียน 

        3. เป็นการส่งเสริมให้เกิดกลไกการก ากับดูแลควบคุมตนเองที่ดี เพ่ือให้เกิดวินัย การเงินการคลังในการ
บริหารงบประมาณ 

กำรวิเครำะห์ 

 เทคนิค/รูปแบบที่ท ำให้เกิดควำมส ำเร็จ 
1. การท างานเป็นทีม ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ การประสานงานรวดเร็ว สามารถ

ด าเนินงานได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า มีคุณภาพ และท าให้งานประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิผล 
2. ความเป็นกัลยานมิตร และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจ โดย

ด าเนินการตรวจสอบภายใน ในลักษณะให้ค าปรึกษาแนะน า และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  
3. พัฒนาตนเองและเครือข่ายตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรม ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูน ความรู้ 

ความสามารถ และทักษะ ในการตรวจสอบภายใน เป็นสร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยรับตรวจ 
 ปัจจัยส่งผลให้เกิดควำมส ำเร็จอย่ำงย่ิง 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญ ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ด าเนินการโดยต่อเนื่อง 
2. เครือข่ายตรวจสอบภายในทุกคน มีความตระหนัก มองเห็นความส าคัญ มีความมุ่งมั่น และให้ความร่วมมือใน

การด าเนินงานของเครือข่ายตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี 
3. สถานศึกษาในสังกัดมีความเชื่อม่ันในการด าเนินด าเนินงานของเครือข่ายตรวจสอบภายใน 
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ภำพกิจกรรมตรวจสอบภำยใน : สถำนศึกษำในสังกัด ปีงบประมำณ 2564  
โดยหน่วยตรวจสอบภำยในและคณะกรรมกำรเครือข่ำยตรวจสอบภำยใน  

มำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนฯ  
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                                                     โรงเรียนบ้ำนกุดดินจี่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        โรงเรียนบ้ำนโนนสง่ำรำษฎร์บ ำรุง                                                โรงเรียนบ้ำนโนนม่วง 
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                 โรงเรียนบ้ำนโคกสง่ำ                          

 

 

 

 

                             โรงเรียนบ้ำนผำเวียง                           โรงเรียนบ้ำนหินตั้งบังพระจันทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

          โรงเรียนบ้ำนโนนสวรรค์ชัยมงคล                                         โรงเรียนบ้ำนบุญทัน 
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ภำคผนวก 
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ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
เรื่อง ประกาศมาตรการ กลไก และระบบ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  

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

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

ตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  ไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดู ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะก าหนดระเบียบ ในการให้ประชาชนเข้าตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยก็ได้  โดยค านึงถึงความสะดวก ของประชาชนผู้ขอ
ตรวจดูข้อมูลข่าวสารด้วย นอกจากนั้นเพื่อความเหมาะสมใน การบริหารจัดการที่เก่ียวข้องกับการบริการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการในความรับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ให้ด าเนินและเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สูงสุด ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงก าหนดมาตรการ กลไกและระบบในการ
เผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ ดังนี้  

1. ข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
หนองบัวล าภู เขต 2 ประกอบด้วย  

  1.1 โครงสร้างและการจัดการของหน่วยงาน  
  1.2 สถานที่ติดต่อ เพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร การแนะน าหน่วยงาน  
  1.3 ข้อมูลข่าวสารสามารถตรวจสอบได้ จัดระบบข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ เช่น  

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

 - ข้อมูลข่าวสาร สิ่งพิมพ์ของหน่วยงาน การประชาสัมพันธ์ การแถลงข่าวเพ่ือ 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานบนเว็บไซต์  

- การเปิดเผยหรือจัดหาข้อมูลข่าวสารราชการให้กับประชาชนที่ขอข้อมูลเฉพาะราย ได้แก ่
ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ หรือข้อมูลที่จัดท าข้ึนซึ่งต้องไม่เป็นประโยชน์ทางการค้า  

2. ข้อมูลสามารถเผยแพร่บนช่องทางอ่ืน ๆ เช่น  
- ผ่าน LINE  
- ผ่าน FACEBOOK  
- ผ่านระบบงาน E-PAPERLESS  
- ผ่านระบบเครือข่าย E-NEW ทุกโรงเรียน                   
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- ผ่าน E-MAIL,Tweeter  เป็นต้น 
       3. ข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ คือ ข้อมูลในมาตรา 14 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล 

ข่าวสาร พ.ศ.2540  
       4. วิธีการและขั้นตอนในเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  

4.1 ให้กลุ่มทุกกลุ่ม จัดประเภทข่าวสารของทางราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบที่  ประชาชน
ตรวจดู ตรวจสอบได้โดยจัดระบบประเภทข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในส่วนที่ไม่สามารถ
เปิดเผยได้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีก าหนด  

4.2 การด าเนินงานในข้างต้น ให้ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม /หน่วยตรวจสอบภายใน เป็น           ผู้
พิจารณาและมีการรายงานผลการจัดท าข้อมูลข่าวสารต่อผู้บังคับบัญชารับทราบ ในห้วงเวลาที่ก าหนดได้รับทราบจ านวน 
6 เดือนต่อครั้ง (ภายในเดือนกันยายน และเมษายนของทุกปี) โดยใช้เครื่องมือการติดตาม รายงานที่หน่วยงานก าหนด  

4.3 การขอข้อมูลข่าวสารโดยข้าราชการหรือประชาชน  ให้ผู้ขอบันทึกแบบฟอร์มค าขอตาม
หน่วยงานก าหนด และให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติ พร้อมแสดงเหตุผลและความจ าเป็นและยื่นต่อเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเพื่อเสนอให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาตต่อไป  

4.4 ข้อมูลข่าวสารใดหากมีกฎหมาย ระเบียบอ่ืน หรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดวิธีปฏิบัติ         กับ
ข้อมูลข่าวสารนั้นไว้เป็นพิเศษ การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย  

4.5 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ทุกกลุ่ม /หน่วยตรวจสอบภายในจัดเตรียมและจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารในความรับผิดชอบให้บริการที่ดีต่อผู้มาติดต่อการข้อมูลสะดวกและรวดเร็ว  

4.6 ในกรณีมีผู้ประสงค์จะขอตรวจสอบข้อมูลและขอดูข้อมูลหรือถ่ายส าเนาข่าวสารที่อยู่          
ในความดูแล ควบคุม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของบุคคล ใดหรือข้อมูลข่าวสารที่
อาจกระทบต่อประโยชน์เสียหายของผู้ใดให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบและ  เจ้าของข้อมูลมีสิทธิเสนอค าคัดค้าน
ต่อหน่วยงานเป็นหนังสือภายในเวลาสิบห้าวันนับตั้งวันที่ได้รับแจ้ง  

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

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

        3) ควรเลือกใช้ค าอธิบาย /ภาพประกอบ เนื้อหาที่มีความถูกต้องและมีความ เหมาะสม 
และควรระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งได้  

4) ข้อความและรูปภาพประกอบที่น ามาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจ าเป็นต้อง     
น ามาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงแนบท้ายประกอบรายละเอียดข่าว  

5) จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งแก้ไขโดยพระราชบัญญัติว่าด้วย การกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2560  
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กรณีข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ นอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารทางราชการ พ.ศ.
2540 ตามมาตรา 7 และมาตร 9 และข่าวสาร ประกาศ กิจกรรมด าเนินงาน มีวิธีการและขั้นตอนดังนี้  

1) เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบกรอกแบบฟอร์มการขออนุมัติน าข้อมูลข่าวสารเผยแพร่  
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 เพ่ือให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 พิจารณาอนุมัติ  

2) เมื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 อนุมัติแล้วเจ้าหน้าที่ท่ีผิด
ชอบจัดส่งข้อมูลบันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือ ไฟล์รูปภาพ มอบให้เจ้าหน้าที่ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ที่ ได้รับแต่งตั้งน าเข้าข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่าน
เว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 และจัดเก็บเป็นข้อมูลข่าวสารของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2    

5. การก ากับติดตาม มาตรการ กลไกและระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
5.1 ผู้ที่ได้มอบหมายให้หน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (ADMIN )  

1) นายประภาส  พลไชย ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ มีหน้าที่ดูแลระบบ 
(ADMIN )  

2) เจ้าหน้าที่ธุรการทุกกลุ่ม / หน่วยตรวจสอบภายใน  
3) งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอ านวยการ  

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

การให้ข้อมูลข่าวสาร ให้แก่ประชาชนทั่วไป เป็นหน้าที่ของข้าราชการทุกหน่วยงาน โดยมี     การ
บริการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) สามารถตรวจสอบได้ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ การบริการ
ให้ปฏิบัติด้วยความตั้งใจและเต็มใจ สร้างความประทับใจ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ สว่นเสียเป็นส าคัญ  

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 
  
   

                          (นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ)  

                               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
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ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
 เรื่อง ประกาศมาตรการ กลไก การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ปีงบประมาณ 2564  

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

อาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของภาครัฐตามมาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคน ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบ
สองป ีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ ค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับ
การดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้
สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย รัฐ
ต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับ การศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และจัดให้มีการร่วมมือ กันระหว่างรัฐ องค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมี
หน้าที่ ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  และ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2545 ก าหนดให้ หลักการจัดการศึกษา
ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้จัดท ามาตรการมีส่วนร่วมของ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตาม
ภารกิจงานและลักษณะงาน โดยมีการกระจายอ านาจสู่เขตพ้ืนที่ โดยให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมหลายๆ ภาคส่วน ได้แก่ 
การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์การ
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตามนโยบาย
การจัดการศึกษาและขับเคลื่อนการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด บรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้
ก าหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติงาน วิธีการด าเนินการ ขั้นตอนในการมีส่วนร่วม เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีกรอบ แนว
ทางการเข้ามามีส่วนร่วม การวางแผนการด าเนินการกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ( LEARN& SHARE ) 
การแสดงความคิดเห็นจากการประชุมสัมมนาการตอบแบบสอบถาม การให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ปัญหา หรือ
การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็ปไซด์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถน ามาก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนา 
ปรับปรุงภารกิจงาน ต่อไปอย่างยั่งยืน  

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม  พ.ศ. 2564  

 

      (นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชต)ิ  
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
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บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ระหว่ำง 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
กับ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับนี้จัดท าขึ้น ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดย 

1. (ชื่อ)....................................................(ต าแหน่ง).............................................................. ...........ฝ่ายหนึ่ง 
กับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ต าบล นากลาง อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู โดยนายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2  
โดย (ชื่อ)................................................... และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ตระหนักถึงคุณูปการแห่งความร่วมมือ เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างระเบียบวินัย การเป็นข้าราชการที่ดีของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 การตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 
 ข้อ 2 การปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ไม่เลือกปฏิบัติ 
 ข้อ 3 การปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาค เที่ยงธรรม และตรวจสอบได้ 
 ข้อ 4 การรักษาประโยชน์ของทางราชการ และผู้รับบริการ 
 ข้อ 5 การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

 (ชื่อ) ...................................................กับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ประกาศข้อตกลงความร่วมมือ เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตร่วมกัน เพ่ือด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับนี้ 
 ทั้งนี้ ให้บันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีผลบังคับใช้นับตังแต่ลงนามเป็นต้นไป 
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ท าขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยจัดท าเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้อง
ตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ ข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และต่าง
ฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 
 

  
 (นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ)               (                           ) 

  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2           ต าแหนง่..................................... 
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บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ระหว่ำง 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

กับ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับนี้จัดท าขึ้น ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ต้ังอยู่ที่ หมู ่6 ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดย 

1. ว่าที่ ร.ต.เทพบดินทร์  คะสา ผู้อ านวยการโรงเรียนดงสวรรค์วิทยาฝ่ายหนึ่ง กับ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ต าบล นากลาง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  
โดยนายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
โดยผู้อ านวยการโรงเรียนดงสวรรค์วิทยา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ตระหนัก
ถึงคุณูปการแห่งความร่วมมือ เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างระเบียบวินัย การเป็นข้าราชการที่ดีของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 การตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 
 ข้อ 2 การปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ไม่เลือกปฏิบัติ 
 ข้อ 3 การปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาค เที่ยงธรรม และตรวจสอบได้ 
 ข้อ 4 การรักษาประโยชน์ของทางราชการ และผู้รับบริการ 
 ข้อ 5 การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนดงสวรรค์วิทยา กับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ประกาศข้อตกลงความร่วมมือ เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตร่วมกัน เพื่อด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับนี้ 
 ทั้งนี้ ให้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีผลบังคับใช้นับตังแต่ลงนามเป็นต้นไป 
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ท าขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยจัดท าเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้อง
ตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ ข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และต่าง
ฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 
 

 
 (นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ)           (ว่าที่ ร.ต.เทพบดินทร์  คะสา) 

  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2    ผู้อ านวยการโรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 
 
 



60 
 

 
 
 

บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ระหว่ำง 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
กับ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับนี้จัดท าขึ้น ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดย 

1. นายอติยะ  ศรีถาน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย ฝ่ายหนึ่ง กับ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ต าบล นากลาง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  
โดยนายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
โดย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
เขต 2 ตระหนักถึงคุณูปการแห่งความร่วมมือ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างระเบียบวินัย การเป็นข้าราชการ
ที่ดีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 การตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 
 ข้อ 2 การปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ไม่เลือกปฏิบัติ 
 ข้อ 3 การปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาค เที่ยงธรรม และตรวจสอบได้ 
 ข้อ 4 การรักษาประโยชน์ของทางราชการ และผู้รับบริการ 
 ข้อ 5 การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย กับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู 
เขต 2 ประกาศข้อตกลงความร่วมมือ เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตร่วมกัน เพ่ือด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์  
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับนี้ 
 ทั้งนี้ ให้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีผลบังคับใช้นับตังแต่ลงนามเป็นต้นไป 
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ท าขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยจัดท าเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้อง
ตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ ข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และต่าง
ฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 
 

 
 (นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ)                    (นายอติยะ  ศรีถาน) 

  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชยีงฮาย 
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บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ระหว่ำง 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
กับ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับนี้จัดท าขึ้น ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดย 

1. นายปฏิวัติ  สมันต์ศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง ฝ่ายหนึ่ง กับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ต าบล นากลาง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  
โดยนายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
โดย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ตระหนัก
ถึงคุณูปการแห่งความร่วมมือ เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างระเบียบวินัย การเป็นข้าราชการที่ดีของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 การตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 
 ข้อ 2 การปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ไม่เลือกปฏิบัติ 
 ข้อ 3 การปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาค เที่ยงธรรม และตรวจสอบได้ 
 ข้อ 4 การรักษาประโยชน์ของทางราชการ และผู้รับบริการ 
 ข้อ 5 การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง กับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ประกาศข้อตกลงความร่วมมือ เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตร่วมกัน เพ่ือด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์  
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับนี้ 
 ทั้งนี้ ให้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีผลบังคับใช้นับตังแต่ลงนามเป็นต้นไป 
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ท าขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยจัดท าเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้อง
ตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ ข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และต่าง
ฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 
 

 
 (นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ)                    (นายปฏวิัติ  สมันต์ศรี) 

  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง 
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บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ระหว่ำง 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

กับ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับนี้จัดท าขึ้น ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดย 

1. นายพิทักษ์  รันรัติยา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ ฝ่ายหนึ่ง กับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ต าบล นากลาง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  
โดยนายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
โดย ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ตระหนัก
ถึงคุณูปการแห่งความร่วมมือ เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างระเบียบวินัย การเป็นข้าราชการที่ดีของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 การตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 
 ข้อ 2 การปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ไม่เลือกปฏิบัติ 
 ข้อ 3 การปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาค เที่ยงธรรม และตรวจสอบได้ 
 ข้อ 4 การรักษาประโยชน์ของทางราชการ และผู้รับบริการ 
 ข้อ 5 การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ กับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ประกาศข้อตกลงความร่วมมือ เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตร่วมกัน เพ่ือด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์  
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับนี้ 
 ทั้งนี้ ให้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีผลบังคับใช้นับตังแต่ลงนามเป็นต้นไป 
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ท าขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยจัดท าเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้อง
ตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ ข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และต่าง
ฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 
 

 
 (นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ)                    (นายพิทักษ์  รันรัติยา) 

  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2          ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ 
  
 
 



63 
 

 
 

 
บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ระหว่ำง 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

กับ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับนี้จัดท าขึ้น ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดย 

1. นายอดิศร  โคตรนรินทร์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ ฝ่ายหนึ่ง กับ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ต าบล นากลาง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  
โดยนายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
โดย นายอดิศร  โคตรนรินทร์ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ตระหนักถึง
คุณูปการแห่งความร่วมมือ เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างระเบียบวินัย การเป็นข้าราชการที่ดีของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 การตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 
 ข้อ 2 การปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ไม่เลือกปฏิบัติ 
 ข้อ 3 การปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาค เที่ยงธรรม และตรวจสอบได้ 
 ข้อ 4 การรักษาประโยชน์ของทางราชการ และผู้รับบริการ 
 ข้อ 5 การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

  นายอดิศร  โคตรนรินทร์ กับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ประกาศ
ข้อตกลงความร่วมมือ เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตร่วมกัน เพื่อด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์  
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับนี้ 
 ทั้งนี้ ให้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีผลบังคับใช้นับตังแต่ลงนามเป็นต้นไป 
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ท าขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยจัดท าเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้อง
ตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ ข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และต่าง
ฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 
 

 
 (นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ)                    (นายอดิศร  โคตรนรินทร์) 

  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2              ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
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บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ระหว่ำง 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
กับ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับนี้จัดท าขึ้น ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดย 

1. นางรุ่งตะวัน  แพงแสง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  ฝ่ายหนึ่ง กับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ต าบล นากลาง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  
โดยนายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
โดย นางรุ่งตะวัน  แพงแสง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ตระหนักถึงคุณูปการ
แห่งความร่วมมือ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างระเบียบวินัย การเป็นข้าราชการที่ดีของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 การตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 
 ข้อ 2 การปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ไม่เลือกปฏิบัติ 
 ข้อ 3 การปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาค เที่ยงธรรม และตรวจสอบได้ 
 ข้อ 4 การรักษาประโยชน์ของทางราชการ และผู้รับบริการ 
 ข้อ 5 การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

  นางรุ่งตะวัน  แพงแสง กับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ประกาศข้อตกลง
ความร่วมมือ เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตร่วมกัน เพ่ือด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์  
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับนี้ 
 ทั้งนี้ ให้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีผลบังคับใช้นับตังแต่ลงนามเป็นต้นไป 
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ท าขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยจัดท าเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้อง
ตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ ข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน และต่าง
ฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
 
 

 
 (นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ)                    (นางรุ่งตะวัน  แพงแสง) 

  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2                     เจ้าพนักงานธุรการ 
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ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  

เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

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

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเขาร่วมมือการประเมิน คุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 โดยเจตนารมณ์ที่ 
มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐน าข้อมูลผลการประเมินไปพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกัน 
และปราบปรามทุจริต รวมทั้งความพยายามในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล          
หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrityand transparency Assessment : ITA) ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการ บริหารของหน่วยงานโดยทีผู่้บริหาร
จะต้องมีจิตส านึกในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล มุ่งน าหน่วยงานให้ ด าเนินงานตาม
ภารกิจด้วยความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต โดยแสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ว่าจะบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย
สุจริต และให้ความส าคัญกับการบริหารงานอย่าง มีคุณธรรมและพร้อมที่จะรับผิดชอบหากเกิด ความไม่เป็นธรรมหรือ
การทุจริตขึ้นในหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากร ในหน่วยงานและสาธารณชนเกิดความเชื่อม่ันในการด าเนินงานที่ไม่เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ดังกล่าว  

ฉะนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
จึงก าหนดนโยบาย ไว้ดังนี้  

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

1.1 ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ดังนี้  
1.1.1 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วันท าการ 

หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
1.1.2 เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้สาธารณชน 

สามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยมีองค์ ประกอบ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ได้ รับคัดเลือก 
วิธีการจัดหา  

1.1.3 ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวของระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
กับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

   1.2 ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชน
รับทราบผ่านเว็บไซต์และสื่ออ่ืนๆ ดังนี้  
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1.2.1 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่
กฎหมายก าหนด 

  1.2.2 ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
แตล่ะโครงการ  

            1.2.3 ประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ  
            1.2.4 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและ

เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
              1.3 ให้เปิดเผยและมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้  

1.3.1 มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน  
1.3.2 มีข้อมูลอ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน   

หรือสื่ออ่ืน ๆ  
1.3.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานทางสื่อต่างๆ  

    1.4 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม  
ภารกิจหลัก ดังนี้  

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

2. นโยบายด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน หมายถึง การท าให้หน่วยงาน       ปลอดจาก
การทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ หรือรับ สินบน โดยมี
มาตรการ ดังนี้  

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

2.2 เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จะต้อง  
ไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใด เพื่อแลกกับการให้บริการหรืออ านวยความสะดวก  

2.3 เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จะต้อง ไม่ใช้
อ านาจหน้าที่ เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง หรือพวกพ้อง  

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

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

3. นโยบายด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน หมายถึง มีการก าหนดมาตรฐานในการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยมีมาตรการ ดังนี้  
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        3.1 ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก โดย จัดท าคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลัก 

3.2 ให้มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม โดยมีการ แสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสียทราบอย่างชัดเจน 
และจัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
ตามภารกิจ   

      3.3 เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ต้อง ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้องอยู่เสมอ  

      3.4 เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ต้อง ปฏิบัติงานโดย
ยึดหลักความเป็นธรรมเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ  

    3.5 สร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี  
    3.6 ให้มีการคัดเลือกผู้เขารับการฝึกอบรม การสัมมนา อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  
    3.7 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความจ าเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และ ตรวจสอบได้  
    3.8 มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สั่งงานในเรื่องส่วนตัว  
    3.9 ให้มีการอธิบายรายละเอียดของงาน ก าหนดเป้าหมาย ติดตามให้ค าแนะน าร่วมแก้ปัญหา  

ในงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ใตบ้ังคับบัญชา  
   3.10 ให้มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อม 

อย่างสม่ าเสมอ  

4. นโยบายด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน หมายถึง การที่หน่วยงานต้องมีรูปแบบ วิธีการการสื่อสารเพ่ือ
ถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบาย ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความส าคัญถึงการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใสโดยมีมาตรการ ดังนี้  

    4.1 ให้มีการประกาศ/แจ้งเวียนภายในหน่วยงาน/เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้แก่ เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกันตาม นโยบาย/มาตรการ 
เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

4.2 ให้มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์นโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มี คุณธรรมและ
ความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้แก่
สาธารณชนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืน ๆ  

5. ให้มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ติดต่อขอรับบริการ สามารถ
ร้องเรียนได้ผ่านช่องทาง ดังนี้  

 5.1 ติดต่อด้วยตนเองได้ที่งานวินัยและนิติกร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 

  5.2 ทางจดหมาย โดยส่งมาที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
งานวินัยและนิติกร ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 39170  
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5.3 โทรศัพท์ 042-359564 ต่อ 20 หรือ 086-024-7729/ Website https://www.nb2.go.th//
ช่องทางร้องเรียน 

 6. ให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง   
นับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป  

ประกาศฉบับนี้ ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  ถือปฏิบัติตามนโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม
และ ความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจึง 
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม  พ.ศ. 2564  

 
       
 

        (นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ)  
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


69 
 

 
 
 
  

 
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภ ูเขต 2 

เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
ปงบประมาณ 2564  

--------------------------------------------  
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2552 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
ประชาชนต้องมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและก าหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการ
ปฏิบัติงานของ   เจ้าหน้าที่หรือส่วนราชการ หรือจ าเป็นต้องให้ส่วนราชการช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์ มี
สิทธิเสนอค าร้องทุกข์ต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไดนั้น  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการสามารถให้บริหาร 
ประชาชนได้อย่างเสมอภาค สามารถแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ด้วยความรวดเร็วเป็นธรรม มี
ขั้นตอน การปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และประชาชนได้รับความพึงพอใจส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงก าหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องถือปฏิบัติและด าเนินการดังนี้     

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

2. บทนิยามในประกาศนี้  
“ขอร้องเรียน” หมายความถึง เรื่องร้องเรียน หรือเรื่องที่มีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ใน สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 กระท าการทุจริต ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
และการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  

 “ทุจริต” หมายความถึง การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ ตนเองหรือผู้
อ่ืน  

 “ประพฤติมิชอบ” หมายความถึง การที่เจ้าหน้าปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ค าสั่ง        
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะดูแล ควบการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สิน ของส่วนราชการ        ไม่
ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้น เป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความถึง การประมาทเลินเล่อใน
หน้าที่ดังกล่าวด้วย 
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 “ผู้ร้องเรียน” หมายความถึง ประชาชนทั่วไปเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มา 
ติดต่อยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ 
ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล หรือผู้ที่ได้รับ ความ
เดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระท าตามที่ร้องเรียน  

 “เจ้าหน้าที่” หมายความถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมชีื่อเรียก
อย่างอ่ืนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

“ช่องทางการรับการร้องเรียน” หมายความถึง ช่องทางต่างๆที่ใช้ในการร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วย
ตนเองทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร ทางกล่องรับความคิดเห็น และทางเว็ปไซต์  

3. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน  
3.1หลักเกณฑ์การร้องเรียน  

3.1.1 เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจาก
เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

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

3.1.2 เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่
บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฎชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 

3.2 ข้อร้องเรียนต้องมีสาระส าคัญดังนี้  
3.2.1 ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน  
3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  
3.2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ

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

เป็นต้น  
 3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ หลักฐาน

กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  
 3.4 กรณีท่ีมีผู้ร้องเรียนด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสอบถามและบันทึก

ข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วนหรือแจ้งผู้ร้องเรียนท าเป็นหนังสือส่งมายังกลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2     
    3.5 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนต้องจัดเก็บเป็นความลับ  

 3.6 เรื่องร้องเรียนที่ไม่อาจรับพิจารณา  
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 3.6.1 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2  
4. ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทางดังนี้  
 4.1 ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่กลุ่มกฎหมายและคดีส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
 4.2 ทางโทรศัพท์ 042-359548 ต่อ 20 หรือ 086-024-7729 
 4.3 ทาง e-mail : TONNAM2550@HOTMAILl.COM    

    4.4 ทางเว็ปไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
https://www.nb2.go.th/ 

5. การด าเนินงาน ติดตาม และรายงาน  
 5.1 เมื่อกลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2     

ไดรับข้อร้องเรียนเรียนจากผู้ร้องเรียนแล้ว ให้พิจารณาจ าแนกเรื่องส่งไปยังหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนเพ่ือด าเนินการ
ภายใน 3 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียนและแจ้งการด าเนินการเบื้องต้นให้ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบแล้วแต่กรณี 

 5.2 กรณีหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนได้รับข้อร้องเรียนโดยตรงจากผู้ร้องเรียน ให้หน่วยงานที่ถูก
ร้องเรียนส าเนาแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ไปยังกลุ่มกฎหมายและคดีภายใน 15 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนดังกล่าวนั้น  

 5.3 ให้หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนรีบด าเนินการตามข้อร้องเรียน จนกว่าจะยุติและให้กลุ่มกฎหมายและ
คดี เร่งรัดและติดตามข้อร้องเรียนที่อยู่ในการด าเนินการของหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ  

 5.4 เมื่อหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนได้ด าเนินการตามข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติแจ้งผล การด าเนินการ
ไปยังผู้ร้องเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วให้ส าเนาแจ้งผลการด าเนินการดังกล่าวไปยังกลุ่มกฎหมายและคดี
ทราบภายใน 15 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการด าเนินการไปยังผู้รีองเรียน   

 5.5 ให้กลุ่มกฎหมายและคดี มีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนในรอบ 6 เดือนนับตั้งแต่วัน
เริ่มต้นปีงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 และ
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป  

  ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม  พ.ศ. 2564  
 

 
 

(นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ) 
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
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   ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 

 

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

 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานโดยปราศจากการรับสินบน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ดังนี้ 

 1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ทุก
ระดับ ต้องไม่เรียก รับ หรือถามถึงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประ
ประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ดังต่อไปนี้ 

     1.1  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่ บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดา
หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรสบุตรบุญธรรมหรือผู้รับ
บุตรบุญธรรมที่ได้ให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 

     1.2  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติตามโอกาสหรือขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ผู้ปฏิบัติท ากันในสังคม เช่น งานวันเกิด เทศกาล 
วันขึ้นปีใหม่ หรือการมอบของขวัญแสดงความยินดี ในวาระต่าง ๆ รับได้ครั้งละไม่เกินสามพันบาท  
     1.3  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่มีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท หากมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องรับไว้ เพ่ือรักษาไมตรีมิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดี ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ผูร้ับฯจัดท ารายงานเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาทันที เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาวินิจฉัยวา่มีเหตุผล ความจ าเป็นที่ ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น
ไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ หากผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนได้ 
ให้คืนทรัพย์สินฯดังกล่าวนั้นแก่ผู้ให้โดยทันที หากไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์
ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  
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 2.  การเรี่ยไร ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 ทุกระดับ ถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2544 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้สถานศึกษา  
พ.ศ. 2552 โดยเคร่งครัด 
 3.  การรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ (รับฝากนักเรียน) ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรับ
เงิน “แป๊ะเจี๊ยะ” ของโรงเรียนทั่วประเทศ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาต่อไป ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 
ศธ 04009/ว 1819 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือ
โอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา  

                 ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

 

                                                   (นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ) 
                        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
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   ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

 ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส าคัญต่อการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  การด าเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)   

 เพ่ือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 จึงประกาศมาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับส่วนรวม เพ่ือให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ทุกระดับ ปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

 ข้อ 1 ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.2561 หมวด 6 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 

         1.1 ห้ามมิให้เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐ
ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบหรือด าเนินคดี 

         1.2 ห้ามมิให้เป็นหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่
เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการ
ก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดไม่เกิน
จ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

         1.3 ห้ามมิให้รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนทิ้งถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนทิ้งถ่ิน 
อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็น
คู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดไม่เกินจ านวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
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         1.4 ห้ามมิให้เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ
ของตนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่
หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือ
แย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ของรัฐผู้นั้น  
 ทั้งนี้ ตาม ข้อ 1.1 – 1.4 ให้ใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐโดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่
สมรสเป็นการด าเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐเว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สมรสด าเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะ
เข้าด ารงต าแหน่ง  และให้รวมถึงคู่สมรสที่อยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้ จดทะเบียนสมรสด้วย  
 ข้อ 2 ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. 2544 จ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือ นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม การเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่กระท า
การดังต่อไปนี้  
         2.1 ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการด าเนินการเรี่ยไร ไม่ว่าจะ เป็นการโฆษณาด้วย
สิ่งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอ่ืน หรือด้วยวิธีการอื่นใด  
         2.2 ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยท ากระท าการเรี่ยไรให้ หรือ
กระท าในลักษณะที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอม ไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยง
ที่จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรให้ได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 ข้อ 3 การปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
จะต้องไม่มีพฤติกรรม ดังต่อไปนี้ 
     3.1 กระท ากิจกรรมหรือประกอบอาชีพเสริมซึ่งมีลักษณะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเป็นการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
                        3.2 เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียกรับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญ  
ทรัพย์สิ่งของ อันจะเป็นการอ านวยความสะดวกหรือมีผลให้ต้องกระท าการในหน้าที่โดยมิชอบ 
                        3.3 ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือกรรมการใดที่เป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใดด้วยความไม่เป็นธรรมหรือ
เป็นการเลือกปฏิบัติ 
                        3.4 ด าเนินการ หรืออนุมัติโครงการใดอันเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์อันมิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมาย 
                        3.5 กระท าการใดในหน้าที่หรือร่วมมือกันกระท าการใด อันเป็นการฉ้อราษฎร์บังหลวง 
     3.6 รับของขวัญหรือของก านัลหรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติ เว้นแต่ในโอกาสตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม และในแต่ละโอกาสมีราคาไม่เกิน 
3,000 บาท 
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 ข้อ 4 บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จะต้องไม่ใช้เวลา หรือ
เงิน หรือบุคลากร หรือทรัพย์สิน หรือบริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทางราชการเพื่อประโยชน์ในการท าธุรกิจ
ของตน หรือเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 

                 ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 

                                                  

                                                   (นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ) 
                       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
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   ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

 

 ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส าคัญต่อการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  การด าเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)   
 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลพินิจ ส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
จึงประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดังนี้ 
 1. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  ทุก
ระดับ ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรมและตรวจสอบได้  
ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
 2. ให้ทุกกลุ่มงาน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จัดท าคู่มือ 
หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือประกอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน 

 ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

                                                          

                                                          (นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ) 
                              ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบ 
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