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รอบ 6 เดือน 

1 ตุลาคม  2564 – 31 มีนาคม  2565 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบวัล าภู เขต 2 
สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ค าน า 

ตามที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน า น าเสนอ 
สภาพการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย ข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการด าเนินงานเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รวมถึงการวิเคราะห์ผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิน  งานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA Online)  
ส่วนที่ 2 น าเสนอ บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายที่เกี่ยวข้อง  ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญของโครงการ ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงาน
บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

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

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

และประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริ ต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565           
โดยได ้ก ากับ ติดตาม และสรุปผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) โดยได้มี
การด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องจนถึงไตรมาสที่ 3 มีผลการด าเนินงานตามเอกสารรายงานการก ากับติดตาม          
การด า เนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ .2565  รอบ  6 เดือน                   
ดังรายละเอียดในเอกสาร 

 

 

 

  
                       (นายรัฐอิสรา  กงวงษ์) 

                    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
                      พฤษภาคม  2565 
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รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่ 
เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 กิจกรรม การด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาสุจริต 

    

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ     
ถอดบทเรียน ITA Online        
สู่ความเป็นเลิศ,การวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต     
ของ สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 
ประจ าปี งบประมาณ 2565 
 
  
 

65,000 60,000 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน ITA Online 
สู่ความเป็นเลิศ พร้อมจัดท าแผนปฏิบัติการ และ
แผนพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 โดยมีการสรุปผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ 2564 และก าหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565       
วันที่  12 ตุลาคม  2564 ณ ห้องประชุม
สัตตบงกช สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 
2. กิจกรรมการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
พร้อมทั้งด าเนินกิจกรรมพัฒนารูปแบบการ
เสริมสร้าง ธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ในวันที่ 18 เมษายน  2565           
ณ ห้องประชุมสัตตบงกช สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 
 

 
กลุ่มนิเทศฯ 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่ 
เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

2. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สร้างความตระหนักรู้ เข้าใจ 
เข้าถึงเขตสุจริต : เคารพธงชาติ 
สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดี
องค์ราชัญ กล่าวค าปฏิญญา 
เขตสุจริตและค่านิยมหลัก      
12 ประการ ทุกเช้าวันจันทร์ 
 

30,000 20,000 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา    
ทุกคน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2         
ท ากิจกรรมร่วมกันทุกเช้าวันจันทร์ และ  
ทุกครั้งที่มีการประชุมหรืออบรมเพ่ือ     
เป็นการแสดงความจงรักภักดีและปลูกฝัง
ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์      
มี 6 ขั้นตอนดังนี้ 
1. เคารพธงชาติ  
2. สวดมนต์ไหว้พระ 
3. กล่าวค าปฏิญญาเขตสุจริต  
4. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  
5.ร้องเพลงสดุดีองค์ราชัญ 
6. กล่าวค่านิยมหลัก 12 ประการ 
7. ผอ.สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 กล่าวให้
โอวาท ความรู้ ข้อคิดและข้อเสนอแนะ    
ในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ 
สุจริต ตรงต่อเวลา  

  กลุ่มอ านวยการ,    
กลุ่มนิเทศฯและ 
กลุ่มเวรประจ าสัปดาห์ 
ตามค าสั่ง 
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 กิจกรรม การด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต 

   

3. 
 

     การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 
สพป.หนองบัวล าภู   เขต 2 ประจ าปี 
งบประมาณ 2565 
 

10,000 5,000       การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สพป.
หนองบัวล าภู เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2565
พร้อมทั้ง การสร้างความตระหนักรู้ เข้าใจ เข้าถึงเขต
สุจริต  โดยกลุ่มกฎหมายและคดี สพป.หนองบัวล าภู   
เขต 2 ให้ความรู้ด้านการเสริมสร้างความรู้ด้าน
กฎหมายและวินัยเชิงบวกแก่บุคลากรของ สพป.
หนองบัวล าภู   เขต 2 และ สถานศึกษา ในศูนย์
เครือข่ายคุณภาพการศึกษา ทั้ง 12 ศูนย์ ในช่วง
กิจกรรม ผอ.เขตพบเพ่ือนครู ตั้งแต่วันที่      

 กลุ่มนิเทศฯและกลุ่ม
กฎหมายและคดี 
 

4. การสร้างความตระหนักรู้เข้าใจ เข้าถึงเขต
สุจริต 

30,000 30,000 การเสริมสร้างความรู้ กฎหมายและวินัยเชิงบวก      
ให้ความรู้ด้านกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับ 
การด าเนินงานเขตพ้ืนที่สุจริต การคิด แยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยขน์ส่วนรวม 
แก่คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ         
สพป. หนองบัวล าภูเขต 2 และสถานศึกษา           
ในศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา ทั้ง 12 ศูนย์ 
ในช่วงกิจกรรม ผอ.เขตพบเพ่ือนครู 
 

กลุ่มนิเทศฯ/กลุ่ม
กฎหมายและคดี/ 
หน่วย ตสน. 
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5. กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์        
การพัฒนาเว็ปไซต์ส านักงานเขต   
และเว็ปไซต์โรงเรียน 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 กิจกรรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ของเขตสุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
2565เป็นการสร้างความตระหนัก จัดการป้องกันการ
ทุจริต ทั้งนี้เพ่ือเตือนใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ 
เขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน ให้ท างานด้วย ความซื่อสัตย์ 
สุจริต ให้บริการฉับไว โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งเพ่ือ
เปิดโอกาสให้ทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ร่วมกันขับเคลื่อน
เขตให้เป็น “เขตสุจริต” และเพ่ือประชาสัมพันธ์ ให้
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
หรือบุคคลทั่วไป ได้รับทราบกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และน าไปปรับ
ประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาเว็ปไซต์ของโรงเรียน 

กลุ่มอ านวยการ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 

 
 

กิจกรรม การด าเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต    

6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ใน
สถานศึกษาเต็มรูปแบบ 

25,000 23,000 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษาในสังกัด เพื่อสร้างความ
เข้าใจ  ในเรื่องโครงสร้างหลักสูตร การน าหลักสูตรไป
ใช้ในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ คุณลักษณะสุจริต 
5 ประการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในโครงการและ
กิจกรรมการถอดบทเรียนของโรงเรียนที่น าหลักสูตรไป
ใช้แล้วประสบความส าเร็จได้เป็นตัวแทนส านักงานเขต
ในการเข้าร่วมการแข่งขัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯสู่
เวที Symposium ระดับประเทศ 

กลุ่มนิเทศฯ 

รวม 144,000   



๘ 

 

ผลการด าเนินงาน  
 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
  

 
        
 
 
  
  
 
         
 
 

 

 

 

 

 



๙ 

 

2. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสร้างความตระหนักรู้ เข้าใจ เข้าถึง เขตสุจริต :     
    เคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีองค์ราชัญ กล่าวค าปฏิญญาเขต   
    สุจริตและค่านิยมหลัก  12 ประการ ทุกเช้าวันจันทร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

3. กิจกรรมการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน      
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                  

ของ สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 ประจ าปี งบประมาณ 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
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4. การสร้างความตระหนักรู้เข้าใจ เข้าถึงเขตสุจริต : การเสริมสร้างความรู้ กฎหมายและวินัยเชิงบวก  
     ให้ความรู้ด้านกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ การด าเนินงานเขตพื้นที่สุจรติ การคิด แยกแยะ 

       ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แก่คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       ของ สพป. หนองบัวล าภูเขต 2 และสถานศึกษา ในศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา ทั้ง 12 ศูนย์ 

ในช่วงกิจกรรม ผอ.เขตพบเพื่อนครู 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

 
5. กิจกรรมการสร้างสื่อ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเขตสุจริต การพัฒนาเว็ปไซต์

ส านักงานเขตและเว็ปไซต์โรงเรียน ประจ าปี 2565 

กิจกรรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของเขตสุจริต                        
ประจ าปีงบประมาณ 2565 เป็นการสร้างความตระหนัก จัดการป้องกันการทุจริต ทั้งนี้เพ่ือเตือนใจข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน ให้ท างานด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต ให้บริการฉับไว โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ อีกท้ังเพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ร่วมกัน
ขับเคลื่อนเขตให้เป็น “เขตสุจริต” และเพ่ือประชาสัมพันธ์ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
หรือบุคคลทั่วไป ได้รับทราบกิจกรรมต่าง ๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และน าไปปรับประยุกต์ใช้เพื่อการ
พัฒนาเว็ปไซต์ของโรงเรียน อาทิ เช่น 

1. การประกาศเจตนารมณ์ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของก านัล เนื่องในโอกาส วันส าคัญ หรือฤดูกาลต่างๆ
เปลี่ยนของขวัญเป็นค าอวยพร ความปรารถนาดีผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 



๑๖ 

 

 
2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเว็บไซต์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
www.nb2.go.th 

                    Line กลุ่มต่างๆ 
 

 
 

 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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


๑๗ 

 

6. การจัดประชุมเชิงปฏบิัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทจุริตศึกษาสู่สถานศึกษาในสงักดั                  
เพื่อสร้างความเข้าใจ ในเรื่องโครงสร้างหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ       
คุณลักษณะสุจริต 5 ประการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในโครงการและกิจกรรมการถอดบทเรียนของโรงเรียนที่น าหลักสูตร
ไปใช้แล้วประสบความส าเร็จได้เป็นตัวแทนส านักงานเขตในการเข้าร่วมการแข่งขัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯสู่เวที 
Symposium ระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำน ำ 
  

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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แผนป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

 ค ำน ำ 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด าเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561 - 2580)  
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต โดยเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง 
ประกอบด้วย1) สร้างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทน า น าเสนอความเป็นมาการป้องกันการทุจริต 
บทวิเคราะห์สถานการณ์ทุจริต ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย         
และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู  เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ
แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ความเชื่อมโยงของการจัดท าแผน และข้อมูลชื่อโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย และ
งบประมาณ 

 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         
จนส าเร็จ เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง 
 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 
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แผนป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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แผนป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

 ควำมเปน็มำ 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน 
อาทิการรับสินบนการจัดซื้อจัดจ้างในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่นการทุจริต 
เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบ 
ในวงกว้าง 
 ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจ าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2564 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน โดยจัดอยู่ในอันดับที่ 110 ของโลก         
จากจ านวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง และสมควร
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ          
ได้ก าหนดเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการ
พัฒนาระบบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความส าคัญกับการปรับและหลอมพฤติกรรม “คน”       
ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ 
ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละ หน่วยงาน 
รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต ประกอบ
กับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด   
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และก าหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล”  พร้อมทั้งก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับ
คะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต  ในวงกว้าง และมีปัจจัยความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์       
คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึก
ก าลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่น าไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต              
และมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกันการทุจริต
และระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความส าเร็จคือมีกระบวนการท างานด้านป้องกันการ
ทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การท างานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพมีการบูรณาการ
การท างานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก            
คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต โดยด าเนินการผ่าน
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กลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริม
พลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต และมีความ
เชื่อมโยงกับ ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่อง
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ถือเป็นแผน
แม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการ
ส าคัญ    ที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้าง
สังคม ธรรมาภิบาลของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีอีกด้วย  

 ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงน ามาสู่      
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นกรอบ
ทิศทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ         
อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  
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 ข้อมูลของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 9           

ได้ก าหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติคือ (1)ก่อนจะ
ด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2)  การก าหนดแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการ
ด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจและ
มาตรา 16 ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีฯ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติ 
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณและการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามที่ส านักงบประมาณเสนอเพ่ือให้ส่วนราชการเตรียมความพร้อมในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และก าหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องปฏิทินงบประมาณ 
โดยให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ให้สอดคล้องกับร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายความมั่งคง
แห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล  

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู  เขต  2  ได้จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์               
ที่บัญญัติไว้ใน  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545               
และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  มาตรา 37 เป็นหน่วยงานทาง
การศึกษาที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานจึงได้
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2560 -2579) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2574) กับทิศทางที่จะพัฒนาการศึกษา
ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายรัฐบาล 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น   โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่พัฒนาคนให้มีความรู้        
คู่คุณธรรมและจริยธรรม เป็นคนดี    คนเก่ง และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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บ้านหนองบัวค าแสน   ถนนสายอุดรธานี-เลย   ต าบลนากลาง  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู  39170 
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อำณำเขต  
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอน้ าโสม  จังหวัดอุดรธานี  และอ าเภอนาด้วง  จังหวัดเลย 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู   และอ าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวล าภู  อ าเภอบ้านผือและอ าเภอกุดจับ   

จังหวัดอุดรธานี                                                   
          ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอนาด้วง  และอ าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย  
 
แผนที่แสดงเขตบริกำรและโรงเรียนในสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nb2.go.th/
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แผนป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

แผนภำพที่ 1 แสดงพื้นที่บริการและโรงเรียนในสังกัด 

เขตพื้นที่บริกำร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู  เขต  2  มีพ้ืนที่เขตบริการ  3  อ าเภอ 22  ต าบล  

235  หมู่บ้าน  5  เทศบาลต าบล  20  องค์การบริหารส่วนต าบล  ประชากรทั้งสิ้น 150,801 คน   โดยจ าแนก
รายละเอียดในพ้ืนที่ของแต่ละอ าเภอ  ดังนี้ 
ตำรำงท่ี 1 แสดงรายละเอียดในพ้ืนที่ของแต่ละอ าเภอ 
 

อ ำเภอ หมู่บ้ำน ต ำบล เทศบำลต ำบล อบต. ประชำกร โรงเรียนรัฐ นักเรียน 
นากลาง 107 9 2 8 66,866 42 7,516 

สุวรรณคูหา 83 8 2 7 53,861 36  6,642 
นาวัง 45 5 1 5 30374 24 2,804 
รวม 235 22 5 20 150,801 102  16,962 

ที่มาจ านวนประชากร  :  www.dopa.go.th  (ณ 10 มิถุนายน  2565) 
ที่มาข้อมูลจ านวนนักเรียนโรงเรยีนรัฐ : ระบบ Data Management Center (ณ 10 มิถุนายน  2565) 

 
          โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

นายบุญชู สิทธิสอน 
รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
นายไพลวัน เรืองฤทธิ์ 

กลุ่มอ านวยการ 
นางนวพร  สมบัติธีระ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
นางยวนใจ  พันตรี    

กลุ่มนิเทศฯ 
นายพิทักษ์ รันรัติยา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายชุมพล จงรัตน์กลาง 

กลุ่มนโยบายและแผน 
นางสาวลักษมี  สามิตร 

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
นางนิรมล อินทร์เพชร 

นายรัฐอิสรา  กงวงษ์ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

นายเจนภพ  ชัยวรรณ 
รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 

นายธเนศ  ตรีพงษ ์
รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 
นางทองเหลียน  ประนันทัง 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
นายประภาส  พลไชย 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
นายศุภชาญ  พันธ์โสภณ 

แผนภูมิที่ 1 แสดงการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
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แผนป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

กำรบริหำรงำนระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  มีโครงสร้างการบริหารงานภายใน  

เพ่ือรองรับการบริหารจัดการศึกษา จ านวน 9 กลุ่ม / 1 หน่วย  ดังนี้ 
1. กลุ่มอ านวยการ 
2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. กลุ่มนโยบายและแผน 
5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
7. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
9. กลุ่มกฎหมายและคดี 
10. หน่วยตรวจสอบภายใน 

2. กำรบริหำรงำนระดับโรงเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  ได้จัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพ่ือรองรับการ

บริหารจัดการศึกษาในระดับโรงเรียนโดยให้โรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกันรวมกันเป็นกลุ่มเครือข่ายเพ่ือบริหารจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ แบ่งเป็น 12 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 2 แสดงศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 
 

ที ่ ศูนย์เครือข่ำย จ ำนวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 
1 ศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ 6 1 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้  

กำรศึกษำ นำกลำง 1 
 

2 บ้านหนองแสง    
3 บ้านยางชุม    
4 บ้านหนองแวงค า    
5 บ้านนาสมใจ    
6 บ้านขอบเหล็ก 

2 ศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ 9 1 บ้านกกค้อกกโพธิ์  
กำรศึกษำ นำกลำง 2 

 
2 นครชัยประชาสรรค์    
3 บ้านหนองบัวค าแสน    
4 กุดแห่วิทยา    
5 บ้านป่าแดงงาม    
6 บ้านสนามชัย    
7 บ้านหนองเอ่ียน    
8 บ้านหนองด่าน 
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แผนป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ที ่ ศูนย์เครือข่ำย จ ำนวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน    
9 บ้านโป่งแคศรีถาวร 

3 ศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ 10 1 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 
 กำรศึกษำ นำกลำง 3  2 บ้านท่าอุทัย 
   3 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 
   4 บ้านหนองด้วงวังประทุม 
   5 บ้านโนนเมือง 
   6 บ้านภูพระโนนผักหวาน 

   7 บ้านโนนม่วง 
   8 บ้านโนนไหมโนนศิลา 
   9 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 
   10 ซ าขอนแก่นวิทย์ 
4 ศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ 8 1 บ้านฝั่งแดง 
 กำรศึกษำ นำกลำง 4  2 บ้านแสงดาวโนนธาตุ 
   3 บ้านก่าน 
   4 บ้านโนนตาล 
   5 บ้านนาหนองทุ่ม 
   6 บ้านซ าเสี้ยว 
   7 บ้านเอื้องไร่โนนสาวิทยา 
   8 บ้านโนนงาม 
5 ศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ 9 1 บ้านกุดดินจี่ 
 กำรศึกษำ นำกลำง 5  2 บ้านหม่านศรีทองวิทยา 
   3 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 
   4 บ้านอาบช้าง 
   5 บ้านโนนสว่างบวรวิทยา 
   6 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 
   7 ห้วยหานประชาสรรค์ 
   8 ดงสวรรค์วิทยา 
   9 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 
6 ศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ 9 1 อนุบาลสุวรรณคูหา 
 กำรศึกษำ สุวรรณคูหำ 1  2 บ้านโนนสมบูรณ์ 
   3 บ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา 
   4 นาโกทรายทองวิทยาคม 
   5 บ้านหนองเหลืองขามนคร 
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ที ่ ศูนย์เครือข่ำย จ ำนวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 
   6 บ้านกุดผึ้ง 
   7 ยูงทองวิทยา 
   8 บ้านโนนป่าหว้านเซียงฮาย 
   9 บ้านนาไก่นาค าน้อยวิทยา 
7 ศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ 9 1 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 
 กำรศึกษำ สุวรรณคูหำ 2  2 บ้านนาด่าน 
   3 บ้านกุดฮู 
   4 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสนวิทยา 
   5 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 
   6 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 
   7 บ้านวิจิตรพัฒนา 
   8 บ้านโนนส าราญ 
   9 โนนงามวิทยา 
8 ศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ 11 1 บ้านโคกทุ่งน้อย 
 กำรศึกษำ สุวรรณคูหำ 3  2 โนนปอแดงวิทยา 
   3 บ้านนาโมง 
   4 บ้านต้อง 
   5 โนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บ ารุง 
   6 โนนอุดมศึกษา 
   7 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 
   8 บ้านบุญทัน 
   9 บ้านคลองเจริญ 
   10 บ้านโคกนกสาริกา 
   11 บ้านต่างแคน 
9 ศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ 7 1 บ้านผาซ่อนโชคชัย 
 กำรศึกษำ สุวรรณคูหำ 4  2 บ้านดงมะไฟ 
   3 บ้านนาไร่ 
   4 บ้านวังหินซา 
   5 บ้านโนนสง่าราษฎร์บ ารุง 
   6 บ้านหินฮาวน้ ากงวิทยา 
   7 บ้านนาสี 
   8 บ้านหินฮาวน้ ากงวิทยาสาขาซ าภูทอง 

10 ศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ 9 1 บ้านนากลาง 
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ที ่ ศูนย์เครือข่ำย จ ำนวน
โรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน 
 กำรศึกษำ นำวัง 1  2 เทพคีรีพิทยาคม  
   3 บ้านโคกนาเหล่า 
   4 เกษตรนาสมหวังสามัคคี 
   5 บ้านนาสมนึก 
   6 ชุมชนโปร่งวังม่วง 
   7 บ้านโคกกะทอ 
   8 บ้านภูเขาวง 
   9 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 

11 ศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ 7 1 บ้านไทยนิยม 
 กำรศึกษำ นำวัง 2  2 บ้านผาวัง 
   3 บ้านถ้ าช้างอินทร์แปลง 
   4 บ้านวังส าราญ 
   5 บ้านนาสุรินทร์ 
   6 บ้านโคกสง่า 
   7 บ้านนาเจริญ 

12 ศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ 8 1 บ้านโคกหนองบัว 
 กำรศึกษำ นำวัง 3  2 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 
   3 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 
   4 บ้านหนองค้อ 
   5 บ้านนาแก 
   6 บ้านนาส้มโฮง 
   7 บ้านนาซ าจวงดอนมะค่าวิทย์ 
   8 บ้านผาเวียง 
 รวม 102   
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ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ 
  

ตำรำงท่ี 3 แสดงจ านวนสถานศึกษารัฐบาล จ าแนกตามอ าเภอ 
ที ่ อ ำเภอ จ ำนวนโรงเรียน 

1 นากลาง  42 
2 สุวรรณคูหา 36  
3 นาวัง 24 
 รวมทั้งสิ้น 102 

  ที่มา : ข้อมูล ณ  วันที่ 10  มิถุนายน  2565 (กลุ่มนโยบายและแผน) 
 
      

ตำรำงที่ 4  แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามระดบัชัน้ที่เปิดสอน  (โรงเรียนรัฐบาล) 
ประเภทโรงเรียน ระดับชั้นที่เปิดสอน จ ำนวนโรงเรียน  (โรง) 

ประถมศึกษำ อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปทีี ่6 69  
ขยำยโอกำส อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปทีี ่3 33 

รวมจ านวนโรงเรียน 102 
ที่มา : ข้อมูล  ณ  วันที ่10  มิถุนายน  2565  (กลุ่มนโยบายและแผน) 

 
  

ตำรำงที่ 5 แสดงจ านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาด  (โรงเรียนรฐับาล)   
ขนำดโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนโรงเรียน (โรง) 

ขนำดที่ 1 น้อยกว่า 20 คน 0 
21-40 คน 10 
41-60 คน 6 
61-80 คน 10 
81-100 คน 11 
101-120 คน 6 

รวมขนำดที่ 1 44 
ขนำดที่ 2 121-200 คน 32 
ขนำดที่ 3 201-300 คน 14 
ขนำดที่ 4 301-499 คน 10 
ขนำดที่ 5 500-1,499 คน 3 

รวมจ ำนวนโรงเรียน 102 
             ที่มา : ข้อมูล ณ  วันที ่10 มิถุนายน  2565  (กลุ่มนโยบายและแผน) 
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 ตำรำงที่ 6  แสดงจ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดบัชัน้  

ระดับชั้น ชำย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

อนุบาล 1   63 57 120 
อนุบาล 2 765 770 1,535 
อนุบาล 3 746 714 1,460 

รวมก่อนประถมฯ 1,574 1,541 3,115 
ประถมศึกษาปีที่ 1 918 823 1,741 
ประถมศึกษาปีที่ 2 947 893 1,840 
ประถมศึกษาปีที่ 3 946 940 1,886 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1,083 1,015 2,098 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1,070 991 2,061 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1,011 956 1,967 

รวมประถมฯ 5,975 5,618 1,159 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 448 333 781 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 414 345 759 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 379 335 714 

รวมมัธยมฯ 1,241 1,013 2,254 
รวมทั้งสิ้น 2,790 8,172 16,962 

    ที่มา : ข้อมูล ณ  วันที่  10  มิถุนายน 2565  (กลุ่มนโยบายและแผน) 
 

ตำรำงท่ี 7  แสดงข้อมูลผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรในสถานศึกษาของรัฐ 
ที ่ ต ำแหน่ง จ ำนวน (คน) 
1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 95 
2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 14 
3 ครูผู้สอน 1075 
4 พนักงานราชการ 84 
5 กลุ่มลูกจ้าง      -  ธุรการโรงเรียน 81  

                    -  ครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 12  
                   -  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 29  
                   -  ครูวิกฤต 8 

                    -  นักการภารโรง 36 
6 นักการภารโรง(ลูกจ้างประจ า) 24 
7 ครูช่วยสอน  

รวม 1,458 
                                                                                         ที่มาข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : กลุ่มบริหารงานบุคคล 



15 
  

 

แผนป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ตำรำงท่ี 8  แสดงข้อมูลบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู  เขต  2   
 

ที ่ ต ำแหน่ง กรอบ
อัตรำก ำลัง 

จ ำนวนที่มี
อยู่ 

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

2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
การศึกษา 

3 3 - 
3 ศึกษานิเทศก์ 19 13 -6 
4 บุคลากรทางการศึกษา 46 32 -14 
5 ลูกจ้างประจ า 3 3 - 
6 พนักงานราชการ (นักจิตวิทยาโรงเรียน) 1 1 - 

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

รวม 89 69 -20 
                                                                                   ที่มาข้อมลูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

ตำรำงท่ี 9    ผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา   
                2563 –2564 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ค่ำเฉลี่ยร้อยละ ป.6 
2563 2564 

  1.   ด้ำนคณิตศำสตร์ 37.74  51.22 
  2.   ด้ำนภำษำไทย 42.11  57.28 

รวมทั้ง 2 ด้ำน 39.92 54.25 
                                                                    ที่มา : ข้อมูล กลุม่นิเทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                     

 
ตำรำงท่ี 10   แสดงผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
                  ระหว่างปีการศึกษา 2563 – 2564 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ค่ำเฉลี่ยร้อยละ ป.6 ค่ำเฉลี่ยร้อยละ ม.3 
2563 2564 2563 2564 

1.  ภาษาไทย 50.93 45.65 47.57 46.03 
2.  คณิตศาสตร์ 26.57 33.48 20.64 20.47 
3.  วิทยาศาสตร์ 34.92 32.27 27.50 28.56 
4.  ภาษาอังกฤษ 33.06 30.41 27.52 25.85 

รวม 36.36 35.45 30.81 30.22 
                                                        ที่มา : ข้อมูล กลุ่มนเิทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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   ตำรำงท่ี 11   แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)  
                  ระหว่างปีการศึกษา 2563 – 2564 จ าแนกตามด้านการอ่านออกเสียง 

  

 

 

 

                           

                          ที่มา : ข้อมูล กลุ่มนเิทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 

 กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปี
งบประมำณ      พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำหนองบัวล ำภ ูเขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมิน  
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่น าเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้น าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจน
ประสบความส าเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จ านวน 225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการ
พัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และ
ประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภำพ ลดภาระงาน 
ด้านเอกสาร (Paperless) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็น
ออนไลน์เต็มรูปแบบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 7 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความ
ยุ่งยาก ซับซ้อนในการน าเข้าข้อมูล และค านึงถึงความสะดวกในการตอบค าถามแบบส ารวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การก ากับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมินการก ากับดูแลการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย   

ด้ำนกำรประเมิน 
ปีกำรศึกษำ/ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 

2563 2564 
1. อ่านออกเสียง 76.33 70.56 

2. อ่านรู้เรื่อง 73.46 71.08 
รวมเฉลี่ย  74.89 70.92 
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 เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ  
ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมื อการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กร  
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบ
กับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการ
เชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเก่ียวข้องกับคุณธรรม 
ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่
จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้       
โดยจ 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 
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  เครื่องมือในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แบบ วัดกำรรั บรู้ ของผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยภำยใน  ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 
 2) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 
EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน 
ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน 
 3) แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.90 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A  

 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 95.77 ซ่ึงถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ AA โดย ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตได้คะแนนสูงสุด 100.00 คะแนน    
ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน 88.50 คะแนน  
  1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภ ูเขต 2 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2564) 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 
2564 95.77 เพ่ิมข้ึน +11.71 
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 1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามล าดับคะแนน
ได้ ดังนี้ 

ล ำดับที่ ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมำยเหตุ 
1 10 การป้องกันการทุจริต 100.00 AA  
2 6 คุณภาพการด าเนินงาน 98.86  AA  

3 1 การปฏิบัติหน้าที่ 98.85 AA  

4 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 97.96 AA  

5 3 การใช้อ านาจ 97.53 AA  

6 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 96.10 AA  

7 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 95.67 AA  

8 2 การใช้งบประมาณ 94.16 A  

9 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 93.17 A  

10 9 การเปิดเผยข้อมูล 88.50 A  

 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมำยเหตุ 
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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กำรน ำผลกำรประเมิน ITA ไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไขกำรด ำเนินงำน  

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2   เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดี
ยิ่งขึ้น (มีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 95) มีดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 1-5 ได้คะแนนเท่ากับ 28.82 (เป็นคะแนนที่ได้ท าการคูณค่าน้ าหนักแล้ว) ตัวบ่งชี้ที่ได้
คะแนนต่ ากว่า 95.00 ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ คะแนนเท่ากับ 94.16 และตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหา
การทุจริต คะแนนเท่ากับ 93.67 

ตัวช้ีวัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล 

   ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.50 บ่งชี้ให้เห็นว่า การเปิดเผยข้อมูล หน่วยงานยังขาดการวางระบบที่
ดีในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ อย่างเป็นปัจจุบัน ท าให้โดยรวมแล้วหน่วยงาน  
ยังต้องด าเนินงานในด้านการเปิดเผยข้อมูลแก่ส่วนราชการอ่ืนๆ ให้ชัดเจนมากกว่าเดิม 

 
แนวทำงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำหนองบัวล ำภู  เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

  1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองบัวล าภ ูเขต 

2  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    
และแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู   
เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 2  
บริบทที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 -2580) 

ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือเป็นกรอบ
การก าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูก
ก าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่
จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความ
มั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 
 1. ด้ำนควำมม่ันคง 
 (1) เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 
 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น 
ในกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร     
รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนา SMEs สู่สากล  
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 (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ  
 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการวิจัย และพัฒนา  
 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 
 3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
 (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน คุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 
อย่างบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
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 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จัดท าขึ้นภายใต้
ความจ าเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ 
กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าว ได้สร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทย 
ยังคงประสบปัญหาความรุนแรงในการทุจริต สืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริตซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน ปัญหา
การขาดจิตส านึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จ าเป็นต้องได้รับ 
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือการรวมตัวกันเพ่ือร่วมกระท าทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ที่ต้อง
ใช้งบประมาณมาก ท าให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดิน
ไปกับการทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการก าหนดแนวทางในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว   

การจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดท า โดยแผนแม่บทฯ มี 2 แนวทางการ
พัฒนาหลัก ดังนี้  

(1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิดใน
กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพ่ือสร้างพลังร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ”โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้าน
การทุจริต เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน     
เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล และชี้เบาะแส
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะน าไปสู่การลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
          (2) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม 
และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและ  
มีประสิทธิภาพ ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการ
ด าเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้ก าหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580 
อยู่ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง 
1. กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมใน   
   การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

 2. ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่าง 
    ประเทศ 
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 3. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง 

การรักษาความสงบภายในประเทศ การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัด 
         สาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญ 

ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
1. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.1 ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
1.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
1.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม  
     และตรวจสอบได้ 
1.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณการ 
       

 
เป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ             

คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริต
ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน          
ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสการทุจริต 
และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืน ๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้ก าหนดแผนย่อยไว้ 2 แผน คือ 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ปี 2561-2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580 

ประเทศไทย
ปลอดการทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู้ 
การทุจริตของ
ประเทศไทย  
(อันดับ/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 1 ใน 
54 และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ ากว่า  
50 คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 ใน 
43 และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ ากว่า   
57 คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 ใน 
32และ/หรือได้
คะแนนไม่ต่ ากว่า  
62 คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1  
ใน 20 และ/หรือ
ได้คะแนนไม่ต่ า
กว่า  73 คะแนน 
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1. แผนย่อยกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ 20 ปีข้างหน้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจ
ข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้ านการทุจริตทั้งใน
ชีวิตประจ าวันและการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลา          
ทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว        
ยังเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ท าให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่กระท าการทุจริตเนื่องจาก 
มีความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้ อ่ืนกระท าการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม  
ส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพ่ือก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระท า รวมทั้ง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการ
เข้าสู่อ านาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบ
รัฐบาลและนักการเมืองในการด าเนินการตามเจตจ านงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหาร
ประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการด าเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากข้ึน  

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่การตรวจสอบ
มากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและพลวัตของการ
ทุจริตที่ผู้กระท าการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะทางสังคมที่ตื่นตัว
ต่อต้านและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะท าให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้กระบวนการป้องกันการ
ทุจริตยิ่งทวีความส าคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของ
การทุจริต เพ่ือให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการ
พัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับ
บุคคลและระดับองค์กร โดยสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่าย
ต่าง ๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมี
การวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมใน
การแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
บุคลากรภาครัฐและก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่างโปร่งใส เพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรมความสุจริตและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากนี้ ต้องก าหนดให้มีการลงโทษผู้กระท า
ผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือให้เท่าทันต่อพลวัตของ 
การทุจริต    

1.1 แนวทำงกำรพัฒนำ 

1) ปลูกและปลุกจิตส ำนึกกำรเป็นพลเมืองที่ดี  มี วัฒนธรรมสุจริต และ กำรปลูกฝัง 
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยำวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี  มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด 
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เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน  
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม  
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต  
ผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถท าหน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตส านึกยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

2) ส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำมใสสะอำด ปรำศจำก
พฤติกรรมที่ส่อไปในทำงทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง 
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง 
สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการ
สนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

3) พัฒนำค่ำนิยมของนักกำรเมืองให้มีเจตนำรมณ์ที่แน่วแน่ในกำรท ำตนเป็นแบบอย่ำง  
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ/ท้องถิ่น/
ชุมชน ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพ่ือเป็นต้นแบบแก่ประชาชน เด็ก 
เยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่ก าหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศต้องมี
คุณสมบัติทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเพ่ือสร้าง
นักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งก ากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง 

4) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ ำนวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครัฐ  มุ่งเน้น 
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยการพัฒนา
เครื่องมือ เพ่ือสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ 
ระบบหรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และการบูรณาการติดตาม
ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ 
ขั้นวางแผนก่อนด าเนินงาน ขั้นระหว่างการด าเนินงาน และข้ันสรุปผลหลังการด าเนินโครงการ 

5) ปรับระบบงำนและโครงสร้ำงองค์กรที่เ อ้ือต่อกำรลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำน  
ของเจ้ำหน้ำที่ เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
ด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของ 
ผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบโดยการ
พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินงานการเข้าถึงข้อมูล 
รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ 
สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไก
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ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการด าเนินการภาครัฐ เพ่ือบูรณา
การการท างานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนใน
การร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแส    
ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและม่ันใจให้กับผู้ให้เบาะแส 

เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

1. ประชาชนมี
วัฒนธรรม 
และพฤติกรรม
ซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนไทย 
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของประชาชน 
ที่มีวัฒนธรรมค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและ
พฤติกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 

 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 

ร้อยละของหน่วยงานที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 80  

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(85 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 90 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

ร้อยละ 100 

(90 คะแนน
ขึ้นไป) 

2. คดีทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบลดลง 

จ านวนคดีทุจริตใน
ภาพรวม 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ านวนคดีทุจริตราย
หน่วยงาน 
  - จ านวนข้อ

ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
เรื่องวินัย (ทุจริต)  

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

  - จ านวนข้อ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ถูกชี้มูลว่า
กระท าการทุจริต 

ลดลงร้อยละ 
10 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
70 

ลดลงร้อยละ 
80 

จ านวนคดีทุจริตที่
เกี่ยวข้องกับผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 

ลดลงร้อยละ 
25 

ลดลงร้อยละ 
50 

ลดลงร้อยละ 
80 

ลดลงร้อยละ 
90 
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2. แผนย่อยกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 

การจะบรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ กลไกและกระบวนการปราบปราม
การทุจริตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมายและการด าเนินคดี
จะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ท าให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต 
อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่  
เพ่ือสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งท าให้ผู้กระท าความผิดได้รับการด าเนินคดี  
และลงโทษ ทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพ่ือให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินคดี  

2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ  

1) เพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของกระบวนกำรและกลไกกำรปรำบปรำมกำรทุจริต โดย
การปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท างาน  
ด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สิน  
และหนี้สิน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้อง  
ของทรัพย์สินและหนี้สิน 

2) ปรับปรุงกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริตที่มีควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ อาทิ 
ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว  
และกระชับมากข้ึนเพ่ือให้การด าเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระท าความผิด
เมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ การบูรณาการ
ประสานงานคดีที่ เ กี่ ยวข้องกับการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุ งขั้ นตอนการด า เนิ นการ  
ที่ล่าช้าและซ้ าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงและ
พัฒนาระบบและกลไกที่เก่ียวข้องกับการสืบสวนปราบปรามเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการกับทรัพย์สินหรือ
ผู้กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพ่ือให้การติดตามยึดคืนทรัพย์สิน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น 
รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กร เอกชนในระดับนานาชาติ 
เพ่ือสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ 

3) พัฒนำกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต โดยการจัดท าระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้ เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและมี
สมรรถนะและความรู้ที่ เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่  
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตเพ่ือให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็นมาตรฐานและเท่าทันต่อพลวัต
ของการทจุริต 
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เป้ำหมำยและตัวชี้วัด 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2561 - 
2565 

ปี 2566 – 
2570 

ปี 2571 - 
2575 

ปี 2576 - 
2580 

การด าเนินคดี
ทุจริตมีความ
รวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส 
ไม่เลือกปฏิบัติ 

กระบวนการ
ด าเนินคดี ทุจริต 
ที่จ าเป็นต้องขอขยาย
ระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติ 
ที่กฎหมายก าหนด 

ไม่เกินร้อยละ 
25 

ไม่เกินร้อยละ 
20 

ไม่เกินร้อยละ 
15 

ไม่เกินร้อยละ 
10 

จ านวนคดีอาญา 
ที่หน่วยงานไต่สวน 
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 

ไม่เกินร้อยละ 
4  

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
3 

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
2  

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ 
1 

ของจ านวนคดี
ที่ส่งฟ้อง 
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ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบวัล ำภู  เขต 2 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

แผนงำน บูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
โครงกำร เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพื้นที่ศึกษำ 

กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

หน่วยงำน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
   
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
วิสัยทัศน์ : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ 
              มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน ประสานสามัคคี 
พันธกิจ :   

1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ 
2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก

ของคนไทย 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 างานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา มีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. เหตุผลควำมจ ำเป็น 
ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้ก าหนดประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ       

มิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทย
ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทาง 
การพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการ
เสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย  

ทั้งนี้ แผนงานและโครงการส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การ
สร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่าง
พอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาค
ส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งใน

ระดับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และชุมชน  
2. เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เข้มแข็งและ 

มีประสิทธิภาพ 

3. เป้ำหมำย  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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4. กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร  
 1.  บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู  
     เขต 2 จ ำนวน   69   คน 
 2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู  
     เขต 2  จ ำนวน  1,458   คน 
 3. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ ำนวน  16,962  คน 

 4. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จ ำนวน 102 
โรงเรียน ประกอบด้วย 

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

5. ค่ำเป้ำหมำยและตัวชี้วัด แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. แผนย่อยกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ปี 2565 
1. ประชำชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
 

1.ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรม 
ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 50 

2. ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยม
สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ร้อยละ 50 

3. ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA  

ร้อยละ 80 
(85 คะแนนขึ้นไป) 
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6. กิจกรรม - ตัวช้ีวัด – เป้ำหมำย – งบประมำณ  
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

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

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การสร้างเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้าน 
การทุจริต ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

จ านวนเครือข่าย 
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
มีส่วนร่วมและ 
เป็นผู้น าในการ
ต่อต้านการทุจริต  

คน 102 25,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 

2. กิจกรรมขยายผลการด าเนิน
โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา  
 

จ านวนครู
ผู้รับผิดชอบ 
เป็นผู้น าในการ
เสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรร
มาภิบาลใน
สถานศึกษา 

คน 102 40,000  
 

       กลุ่มนิเทศ 

3. กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริม
การด าเนินงานบริษัทสร้างการด ี 

โรงเรียนทีด่ าเนิน
กิจกรรมบริษัทสร้าง
การดีมีทักษะในการ
บริหารจดัการ
บริษัทสร้างการ 
และค านึงถึง
ผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตนโดยแบ่งปัน

โรงเรียน 102 30,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

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

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ผลก าไรในการท า
ประโยชน์เพื่อ
สาธารณะ 

4. กิจกรรม  1 โรงเรียน 1 
นวัตกรรมต่อต้านการทุจรติ  

จ านวนนักเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต มีจติส านึก
สาธารณะ มีทักษะ
กระบวนการคิด  
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
อยู่อย่างพอเพียง 
และจิตสาธารณะ 

คน 305 25,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 

5. กิจกรรมสร้างจิตส านึก
พลเมือง (Project Citizen) 

จ านวนโรงเรยีน 
ที่ด าเนินกิจกรรม
สร้างจิตส านึก
พลเมือง (Project 
Citizen) 

โรงเรียน 11 10,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 

6. กิจกรรมสร้างค่านิยมความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ ให้แก่สังคมด้วย
นวัตกรรมสื่อสาธารณะเชิง
สร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตร์สั้น) 

จ านวนนวัตกรรม
สื่อภาพยนตร์สั้น 
เชิงสร้างสรรค์ที่
สร้างค่านิยมความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ ให้แก่
สังคม 

ผลงาน 50 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. 

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

 
 

7. กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดในสังกัด 

จ านวนโรงเรยีน 
ในสังกัดที่น า
หลักสตูรตา้นทุจริต
ศึกษา ไปปรับใช้ 
ในการจัดการเรียน
การสอน 

โรงเรียน 102 25,000  
 

       กลุ่มนิเทศ 

8. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้
แนวปฏิบัติที่ดีในการน า
หลักสตูรตา้นทุจริตศึกษาไปใช้ 

จ านวนโรงเรยีนที่
เข้าร่วมกิจกรรมได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ผลการจัดการเรยีน
การสอนโดยการใช้
หลักสตูรตา้นทุจริต
ศึกษาและสามารถ
น าไปปรับใช้ใน
โรงเรียนได ้

โรงเรียน 102 20,000        
 

 กลุ่มนิเทศ 

9. การติดตามและประเมินผล
การใช้หลักสตูรตา้นทุจริต
ศึกษา 

ร้อยละของโรงเรียน
ที่น าหลักสตูร 
ต้านทุจริตศึกษา 
ไปปรับใช้มีการ
สร้างความตระหนัก
รู้ในการป้องกัน 

ร้อยละ 102 10,000  
 

    
 

  กลุ่มนิเทศ 



36 
  

 

แผนป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

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

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

การทุจริต  
มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต มีจติส านึก
สาธารณะ และ
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม  

10. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การถอดบทเรยีน (Best 
Practice) โรงเรียนสุจรติ   

จ านวนผลงาน/
นวัตกรรมการ
ปฏิบัติงานท่ีมี
การบูรณาการและ
มีความเช่ือมโยงกัน 
ในการสนับสนุน
และส่งเสรมิ 
ให้นักเรียนเกดิ
คุณลักษณะ 5 
ประการของ
โรงเรียนสุจริต 

ผลงาน 
 

23 15,000     
 

    กลุ่มนิเทศ 

11. กิจกรรมนิเทศ ก ากับ 
ติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการโรงเรยีนสุจริต 

จ านวนโรงเรยีน 
ในสังกัด ได้รบั 
การนิเทศ ก ากับ 

โรงเรียน 102 40,000     
 

    กลุ่มนิเทศ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

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

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ติดตามการด าเนิน
โครงการโรงเรยีน
สุจรติ 

12. กิจกรรมเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลในส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ร้อยละของบุคลากร
ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
เกิดความตระหนักรู้
ในการป้องกันการ
ทุจริต มีค่านิยมร่วม
ต้านทุจริต  
มีจิตส านึก
สาธารณะ และ
สามารถแยกแยะ
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 

ร้อยละ 69 30,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 

12.1 กิจกรรมวิเคราะห์และ
สรุปผลการประเมิน ITA 64 
................................................ 
................................................ 

วิเคราะห์และ
สรุปผลการประเมิน
เพื่อรองรับการ

คน. 69 50,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

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

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

พัฒนาบุคลากรใน
สพป.นภ.2 

12.2 กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม
ร่วมต้านทุจริต 
................................................ 
................................................ 

สร้างวัฒนาธรรมใน
การต้านทุจรติใน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

คน 71 20,000  
 

       กลุ่ม
อ านวยการ 

12.3 กิจกรรมเสริมสร้างการ
คิดแยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
................................................ 

ร้อยละครูและ
เจ้าหน้าท่ีสามารถ
แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนและ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 

เล่ม 

คน 

270 
270 

10,000  
 

       กลุ่ม
กฎหมาย
และคด ี

13. กิจกรรมการพัฒนา
เครื่องมือการประเมิน ITA 
Online 

จ านวนเครื่องมือ
การประเมิน ITA 
Online ที่มี
ประสิทธิภาพ 

เครื่องมือ 3 10,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 

14. กิจกรรมการพัฒนา
เว็บไซตห์น่วยงานในสังกัดเพื่อ
รองรับการประเมิน ITA 

ร้อยละของโรงเรียน
ในสังกัดมีเว็บไซต์
ของโรงเรียนที่
สมบูรณ์เพื่อรองรบั
การประเมิน ITA 

ร้อยละ 100 10,000  
 

       กลุ่ม ICT 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย 

งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

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

65 
ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

15. กิจกรรมการประเมิน ITA 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA 
ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
(ITA) ปี 2563  

คะแนน  
 

70,000  
 

       กลุ่มนิเทศ 
กลุ่ม ICT 

16. กิจกรรมการประเมิน ITA 
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
และโรงเรียนคุณภาพ
ระดับประถม 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 
การประเมิน ITA 
ของสถานศึกษา 
(ITA) ปี 2563  

คะแนน  75 30,000   
 

      กลุ่มนิเทศ 
กลุ่ม ICT 

รวม 480,000           



7. ระยะเวลำด ำเนินกำร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 
8. สถำนที่/พื้นที่ด ำเนินกำร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2   
9. ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ (Impact) 

1. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2   
มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2   
มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

3. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีข้ึน  
10. กำรติดตำมประเมินผล  
 1. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 2. การรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์
โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)  
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แบบสรุปโครงกำร/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติกำรโครงกำรเสรมิสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน/โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

รวมทั้งสิ้น 480,000   
เป้ำหมำยที่ 1 : ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 480,000  
ตัวชี้วัดที่ 1 : ดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตอยู่ในอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ 50 
คะแนน ภำยในปี พ.ศ. 2565 

  

แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ 1 : ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตส ำนึก ให้มีวัฒนธรรม 
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

  

กิจกรรมหลัก เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต 

250,000 
  

1. กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและสร้ำงควำมตระหนักรู้ให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหำร และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนสุจริต เพ่ือปรับฐำนคิดทุกช่วงวัย และร่วมสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อ
กำรทุจริต 

140,000 
กลุ่มที่

เก่ียวข้อง 

1.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ป.ป.ช.
สพฐ.น้อย 

25,000  

1.2 กิจกรรมขยายผลการด าเนนิงานการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา  

40,000  

1.3 กิจกรรมสนับสนุนสง่เสริมการด าเนินงานบริษัทสร้างการดี  30,000  

1.4 กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวตักรรมต้านทุจริต 25,000  

1.5 กิจกรรมสร้างจิตส านึกพลเมือง (Project Citizen) 10,000  

1.6 กิจกรรมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่สังคมด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะ 
เชิงสร้างสรรค์ (สื่อภาพยนตรส์ัน้) 

10,000  

2. กำรขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ (Anti-Corruption Education) 55,000 
กลุ่มที่

เก่ียวข้อง 
2.1 กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษาสังกัดในสังกัด 25,000  

2.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัตทิี่ดีในการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 20,000  

2.3 การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 10,000  

3. กำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนสุจริต 55,000 
กลุ่มที่

เก่ียวข้อง 
3.1 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต   15,000  

3.2 กิจกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนนิงานโครงการโรงเรียนสุจริต 40,000  

กิจกรรมหลัก กำรบูรณำกำรระบบกำรประเมินด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำน 

230,000  
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แนวทำงกำรด ำเนินงำน/โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

4. กำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
(ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต) 

60,000 
กลุ่มที่

เก่ียวข้อง 
4.1 กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 30,000  

4.2. กิจกรรมเสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ให้กับครูและเจ้าหน้าที่เขตพื้นทีก่ารศึกษา 

10,000  

4.3 กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมรว่มต้านทจุริต 20,000  
5. กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของของสถำนศึกษำและส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ (ITA Online) 

170,000 
กลุ่มที่

เก่ียวข้อง 
5.1 กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA Online 10,000   
5.2 กิจกรรมวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน ITA 64 50,000  
5.3 กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซตห์น่วยงานในสังกัดเพื่อรองรับการประเมิน ITA 10,000  
5.4 กิจกรรมการประเมิน ITA ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 70,000   
5.5 กิจกรรมการประเมิน ITA โรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนคุณภาพระดับประถม 30,000    

รวมทั้งสิ้น 480,000  
 
      ผู้เสนอแผนปฏิบัติการ      ผู้เห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
  
 
   
   (นางกมลวลี  บุญแสนแผน)                                             (นายรัฐอิสรา  กงวงษ์) 
     ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์                          ต าแหน่ง ผอ.สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 
 
 
                                                      ผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการ (สพฐ.) 
 

        อัมพร  พินะสา  
   (นายอัมพร พินะสา) 

ต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ภำคผนวก 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
    ที ่ 69  /2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

…………………………………………. 
    ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ด าเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล               
ในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือปลูกฝังให้ ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา        
เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง      
และมีจิตสาธารณะ เพ่ือร่วมผนึกก าลังและความร่วมมือในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่น าไปสู่สังคมที่มีค่านิยม            
ต้านทุจริตและแจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้าง    
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นั้น 

  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามบัญชีแนบท้ายค าสั่งนี้และให้
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย           
หากมีปัญหาและอุปสรรคใดๆ ให้ด าเนินการแก้ไขเบื้องต้นและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่  9  มีนาคม  ๒๕๖5 
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บัญชีแนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

ที่  69 / 2565 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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

คณะกรรมการด าเนินงานและจัดท าแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย 

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

มีหน้าที่ ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามแนวทางที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

 
 



โครงการ                       โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
                                   “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
แผนงาน                       แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โครงการ 
                                     เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”  
                                     (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
จุดเน้น ๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๑   หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
สนองกุลยุทธ์ สพฐ.     กลยุทธ์ที่ ๒  จุดเน้นด้านผู้เรียน/ด้านครู บุคลากรทางการศึกษา และด้านการ 
                                   บริหารจัดการ     
สนองกุลยุทธ์ สพป.นธ.๒    กลยุทธ์ที่ ๒  เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๔ มฐ.สพป.นธ.๒ มฐ.ที่ ๓   
       ตัวบ่งชี้ที่ ๕ 
ลักษณะโครงการ            ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นายพิทักษ์  รันรัติยา,นางสาวโสภา  พันธ์พรหม,นางกมลวลี  บุญแสนแผน, 

    นางสาวเตือนใจ  แสนนา,นางณิชาภัทร  เหตุเกษ 
ระยะเวลาด าเนินการ         ตุลาคม ๒๕๖4 – กันยายน ๒๕๖5 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๒ ด าเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และในปีงบประมาณ 
๒๕๖5 ได้ก าหนดให้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดความต่อเนื่องโดยมีกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับแผนบูรณาการ
ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้แก่  

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

การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)  

 เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และต่อเนื่อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๒ จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้นตามยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียน ครู 
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒.๒ เพ่ือพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร การจัดการของหน่วยงานในสังกัด              
ให้ปลอดอบายมุขและป้องกันการทุจริต 
 ๒.๓ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งและ                
มีประสิทธิภาพ 
 

/๓. เป้าหมาย….. 



2 
๓. เปา้หมาย 

 ๓.๑ เชิงปริมาณ  
       ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๒ จ านวน ๑02 โรง ได้แก่ โรงเรียนสุจริตต้นแบบ จ านวน  1 โรง และโรงเรียน
สุจริตเครือข่าย จ านวน  101  โรงเรียน 

๓.๒ เชิงคณุภาพ  
      ผู้บริหาร คร ูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ทั้ง ๑02 โรงเรียน สามารถสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิต
สาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และรวมพลังร่วมสร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอด
อบายมุขและป้องกันการทุจริต 

๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ ประชุมเตรียมความพร้อม เมษายน-พฤษภาคม 
๒๕๖5 

นายพิทักษ์  รันรัติยา 

และคณะ 

๒ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรม“บริษัทสร้างการดี” 
๑.๑ โรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือข่ายร้อยละ ๑๐ 
      (๑0 โรง) ด าเนินการบริษัทสร้างการดีอย่างต่อเนื่อง       
๑.2 โรงเรียนเครือข่ายร้อยละ 1๐ (10 โรง)    
     ด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี  
     (โรงละ 3,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น 30,๐๐๐ บาท) 
๑.๓ รายงานผลการด าเนินงาน ส่ง สพฐ.ตามแบบ ค. 
 

พฤษภาคม-มีนาคม 
๒๕๖6 

นายพิทักษ์  รันรัติยา 

และคณะ 

3 กิจกรรมที่ 2 ค่าย“เยาวชนคนดีของแผ่นดิน”ภายใต้ชื่อ
เยาวชนไทยหัวใจ STRONG 
2.1 โรงเรียนสุจริตต้นแบบร่วมกับวิทยากรแกนน า 
(วิทยากรตัวคูณ) 
2.2 จัดค่าย“เยาวชนคนดีของแผ่นดิน” ภายใต้ชื่อ
เยาวชนไทยหัวใจ STRONG ให้แก่แกนน านักเรียน
เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 100 (รวม 102 โรง) 

พฤษภาคม-มีนาคม 
๒๕๖6 

นายพิทักษ์  รันรัติยา 

และคณะ 

4 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย   
๓.๑ เขตพ้ืนที่และโรงเรียนสุจริตต้นแบบจัดอบรม ชี้แจง
บทบาทหน้าที่และสร้างความเข้มแข็งให้กับ ป.ป.ช. สพฐ.
น้อยให้กับเครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ 100 (จ านวน
102 โรง) 
๓.๒ รายงานผลการอบรม สพฐ.ตามแบบ จ. 
 
 

พฤษภาคม-มีนาคม 
๒๕๖6 

นายพิทักษ์  รันรัติยา 

และคณะ 

 
/กิจกรรมท่ี ๔..... 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

5 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน  
4.๑ เขตพ้ืนที่และโรงเรียนสุจริตต้นแบบจัดอบรม ชี้แจง
บทบาทหน้าที่และสร้างความเข้มแข็งให้กับ ป.ป.ช. สพฐ.  
ชุมชน ให้กับเครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ 10๐  
(จ านวน102 โรง) 
4.๒ รายงานผลการอบรม สพฐ.ตามแบบ จ. 
 

พฤษภาคม-มีนาคม 
๒๕๖6 

นายพิทักษ์  รันรัติยา 

และคณะ 

6 กิจกรรมที่ 5 การนิเทศ ก ากับติดตามโรงเรียนสุจริต 
5.๑ จัดท าแผนและปฏิทินการนิเทศ ก ากับติดตาม 
5.๒ ด าเนินการนิเทศโรงเรียนสุจริตตามแผนและปฏิทิน 
      การนิเทศที่ก าหนด 
5.๓ รับการนิเทศจาก สพฐ. ส านักงาน ป.ป.ช.และ 
      ส านักงบประมาณ 
5.๔ รายงานผลการนิเทศ ก ากับ ติดตามเป็นรายไตรมาส 
     ไปยัง สพฐ.ตามแบบ ฉ. 

พฤษภาคม-มีนาคม 
๒๕๖6 

นายพิทักษ์  รันรัติยา 

และคณะ 

7 กิจกรรมที่ 6 เขตพ้ืนที่การศึกษาประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียน สพฐ.        
ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น (ประเมิน ITA) 
6.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ITA โรงเรียน 
      สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น 
6.๒ ด าเนินการประเมิน ITA 
6.๓ สรุปผลการประเมิน ส่ง สพฐ.ตามแบบ ช. 
 

พฤษภาคม-มีนาคม 
๒๕๖6 

นายพิทักษ์  รันรัติยา 

และคณะ 

8 กิจกรรมที่ 7 การสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen)  
- โรงเรียนสุจริตต้นแบบส่งบุคลากรโรงเรียนละ ๓ คน 
  (ผู้บริหาร ๑ คน และครู ๒ คน) เข้ารับการอบรม 
  เชิงปฏิบัติการสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) 
   

พฤษภาคม-มีนาคม 
๒๕๖6 

นายพิทักษ์  รันรัติยา 

และคณะ 

9 กิจกรรมที่ 8 การถอดบทเรียน (Best Practice) 
8.๑ เขตพ้ืนที่จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการถอด 
      บทเรียน (Best Practice)  ให้แก่ผู้บริหารและครู 
      เครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ ๑๐ 
8.๒ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) 
      การถอดบทเรียน (Best Practice) ให้กับผู้บริหาร   
      ครูและนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต 
      ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา ร้อยละ ๑๐ 
 

พฤษภาคม-มีนาคม 
๒๕๖6 

นายพิทักษ์  รันรัติยา 

และคณะ 

/กิจกรรมท่ี ๘...... 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 8.๓ คัดเลือก Best Practice ดีเด่นของผู้บริหาร ครู 
    และนักเรียนอย่างละ ๑ ผลงาน เพื่อเป็นตัวแทน 
    ของ สพท. เข้าร่วม Symposium ระดับ สพฐ. 
8.๔ รายงานผลการคัดเลือกไปยัง สพฐ.ตามแบบ ญ. 

  

๑0 กิจกรรมที่ 9 สื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต  
9.๑ คัดเลือกครูตัวแทนจากโรงเรียนสุจริตต้นแบบ 
      หรือจากเครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ ๑๐ ที่มี 
      ความพร้อมทางด้าน ICT จ านวน ๑ คน เข้ารับ 
      การอบรมวิทยากรแกนน าการผลิตสื่อ 
      ภาพยนตร์สั้นจาก สพฐ. 
9.๒ ครูวิทยากรแกนน าร่วมกับ สพท.จัดอบรมขยาย 
      ผลการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นให้กับครูและ 
      นักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ ๑๐ 
9.๓ เครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ ๑๐ ผลิตสื่อ 
      ภาพยนตร์สั้นและส่งผลงานไปยัง สพฐ.เพ่ือเข้า 
      รับการพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ ๑๐๐ เรื่อง  
      ต่อยอดในการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นจาก สพฐ. 

พฤษภาคม-มีนาคม 
๒๕๖6 

นายพิทักษ์  รันรัติยา 

และคณะ 

11 กิจกรรมที่ 10 การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(Anti-Corruption Education) ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษา 
-การน าหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ทุกโรงเรียนในสังกัด 

พฤษภาคม-มีนาคม 
๒๕๖6 

นายพิทักษ์  รันรัติยา 

และคณะ 

๑2 กิจกรรมที่ ๑1 กิจกรรมอ่ืนๆ ตามโครงการโรงเรียนสจุริต 
11.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุมของ 
      - ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต 
      - ผู้รับผิดชอบโครงการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
สุจริต 
      - ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online 
      - ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
11.๒ ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาออนไลน์ 
11.3 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานล่วงเวลา  
        การน าเข้าข้อมูล OIT  
11.3 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
  โรงเรียนสุจริต เช่น วสัดุ อุปกรณ์ ป้ายไวนิล ป้ายโฟม 
พลาสวูด ป้ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

พฤษภาคม-มีนาคม 
๒๕๖6 

นายพิทักษ์  รันรัติยา 

และคณะ 
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๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 งบประมาณรายจ่าย แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  
จ านวน 307,400บาท (สามแสนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

๑ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรม“บริษัทสร้างการดี” 
๑.๑ โรงเรยีนสุจริตต้นแบบและเครือข่ายร้อยละ ๑๐ (๑0โรง) 
     ด าเนินการบริษัทสร้างการดีอย่างต่อเนื่อง       
๑.๒ โรงเรยีนเครือข่ายร้อยละ 10 (รวม 10 โรง) ด าเนินกิจกรรม 
      บริษัทสร้างการดี (โรงละ 2,๐๐๐บาท รวมทั้งสิ้น 20,๐๐๐บาท) 

  
10,000 
 
20,๐๐๐
30,000 

  
10,000 
 
20,๐๐๐ 
30,000 

2 กิจกรรมที่ 2 ค่าย“เยาวชนคนดีของแผ่นดิน”ภายใต้ช่ือเยาวชนไทยหัวใจ 
STRONG 
- โรงเรียนสุจรติต้นแบบร่วมกับวิทยากรแกนน า (วิทยากรตัวคณู) 
  จัดค่าย“เยาวชนคนดีของแผ่นดนิ” ภายใต้ช่ือเยาวชนไทยหัวใจ 
  STRONG ใหแ้ก่แกนน านักเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต 
  ร้อยละ 100 (รวม 103 โรง) 

  
 

 
 
 

1๐,๐๐๐ 

  
 

 
 
 

1๐,๐๐๐ 

3 กิจกรรมที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมป.ป.ช.สพฐ.น้อย  
- เขตพื้นท่ีร่วมกับโรงเรียนสุจรติตน้แบบจัดอบรม ช้ีแจงบทบาทหนา้ทีแ่ละ
สร้างความเข้มแข็งให้กับ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย เครือข่ายโรงเรียนสุจรติรอ้ยละ 
100(รวม 120 คน) เจ้าหนา้ที่ ๒๐ คน 
รวม ๑4๐ คน 
 (๑) ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จ านวน 
     (๑4๐ คน x ๓๐ บาท x ๑ มื้อ) 
(๒) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 
     (๑๐๐ คน x ๗๐ บาท x ๑ มื้อ) 
(๓) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 2 คน ๒ ชม.ๆ ละ 1,2๐๐ บาท/5 วัน 
(๔) ค่าป้ายไวนลิ จ านวน ๑ ผืน (4x2 ม.) 

  
 
 
 
 
 

4,2๐๐ 
 

๗,๐๐๐ 
12,000 

๒,๐๐๐
25,200 

  
 
 
 
 
 

4,2๐๐ 
 

๗,๐๐๐ 
12,000 

๒,๐๐๐ 
25,200 

4 กิจกรรมที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน  
- เขตพื้นท่ีร่วมกับโรงเรียนสุจรติตน้แบบจัดอบรมช้ีแจงบทบาทหน้าที่และ
สร้างความเข้มแข็งให้กับ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน เครือข่าย เครือข่ายโรงเรียน
สุจรติร้อยละ 100 (๘๐โรงๆละ ๑ คน รวม ๘๐ คน) เจ้าหนา้ที่ ๒๐ คน รวม
ทั้งสิ้น ๑๐๐ คน 
 (๑) ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จ านวน 
     (10๐ คน x ๓๐ บาท x ๑ มื้อ) 
(2) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 
     (๑๐๐ คน x ๗๐ บาท x ๑ มื้อ) 
(๓) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 2 คน ๒ ชม.ๆ ละ 1,2๐๐ บาท 
(๔) ค่าป้ายไวนลิ จ านวน ๑ ผืน (4x2ม.) 

  
 
 

 
 

 

๓,๐๐๐ 
 

๗,๐๐๐ 
2,4๐๐ 
๒,๐๐๐

14,400 

  
 
 
 
 

 
๓,๐๐๐ 

 
๗,๐๐๐ 
2,4๐๐ 
๒,๐๐๐ 

14,400 

             /กิจกรรมที่ ๕........ 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

5 กิจกรรมที่ 5  ค่าใช้จ่ายการนิเทศ ก ากับติดตามโรงเรียนสุจริต   40,000   40,000 

6 กิจกรรมที่ 6 คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของโรงเรยีน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปช่ัน (ประเมิน 
ITA)   
 6.๑ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมิน จ านวน 3๐ คน 
      (๑) คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 3๐ คน 
           (3๐ คน X ๓๐ บาท X ๑ มื้อ) 
      (๒) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 3๐ คน 
           (3๐ คน X ๗๐ บาท X ๑ มื้อ) 
6.๒ ด าเนินการประเมิน  
      (๑) คา่อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 3๐ คน 
           (3๐ คน X ๓๐ บาท X ๑ มื้อ) 
      (๒) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๑๐ คน 
           (3๐ คน X ๗๐ บาท X ๑ มื้อ) 

  
 
 

 
9๐๐ 

 
 

2,10๐ 
 
 

9๐๐ 
 

2,100 
6,000 

  
 
 
 

 
9๐๐ 

 
2,10๐ 

 
 

9๐๐ 
     

2,100 
6,000 

7 กิจกรรมที่ 7 การสร้างส านึกพลเมอืง (Project Citizen)  
- โรงเรียนสุจรติต้นแบบส่งบุคลากรโรงเรียนละ ๓ คน 
  (ผู้บริหาร ๑ คน และครู ๒ คน) เข้ารับการอบรม 
  เชิงปฏิบัติการสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen)  

  
 

 
10,๐๐๐ 

 
 
 

 

 
 

 
10,๐๐๐ 

8 กิจกรรมที่ 8 การถอดบทเรียน (Best Practice) 
8.๑ เขตพื้นท่ีจัดประชุมคณะกรรมการเตรียมด าเนินการ 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ๒0 คน 
           (๒0 คน X ๓๐ บาท X ๒ มื้อ) 
8.๒ เขตพื้นท่ีจัดประชุมให้ความรูเ้กี่ยวกับการถอดบทเรียน 
      (Best Practice)  ให้แก่ผู้บรหิารและครเูครือข่าย 
     โรงเรียนสุจริตร้อยละ ๑๐ 
     (๑) ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จ านวน 30 คน 
           (30 คน X ๓๐ บาท X ๒ มื้อ) 
      (๒)ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 30 คน 
           (30 คน X ๗๐ บาท X ๑ มื้อ) 
8.๓ จดักิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้(Symposium) การถอดบทเรียน  (Best 
Practice) ให้กับผู้บริหารครูและนกัเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ 
๑๐ 
     (๑) ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จ านวน 60 คน 
           (60 คน X ๓๐ บาท X ๒ มื้อ) 
      (๒)ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 60 คน 
           (60 คน X ๗๐ บาท X ๑ มื้อ) 

  
 
 

1,200 
 
 
 
 

๑,80๐ 
 

2,10๐ 
 
 
 
 

3,600 
 

4,200 
12,900 

  
 
 

1,200 
 
 
 
 

๑,80๐ 
 

2,10๐ 
 
 
 
 

3,600 
 

4,200 
12,900 

/กิจกรรมท่ี ๘ ..... 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

9 กิจกรรมที่ 9 สื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริต  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของครูตัวแทนจากโรงเรียนสุจริต
ต้นแบบและจากเครือข่ายโรงเรียนสุจริตร้อยละ ๑๐ ที่มี 
ความพร้อมทางด้าน ICT จ านวนโรงเรียนละ ๑ คน เข้ารับ
การอบรมวิทยากรแกนน าการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นจาก สพฐ. 

  
 
 

 
 

10,๐๐๐ 

  
 
 

 
      
10,๐๐๐ 

10 กิจกรรมที่ 10 การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจรติศึกษา  
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมการจดัท าข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการน า
หลักสตูรตา้นทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา จ านวน 135 คน  
จ านวน 1 วัน 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 145 คน 
           (145 คน X ๓๐ บาท X 2 มื้อ) 
      - ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 145 คน 
           (145 คน X 8๐ บาท X ๑ มื้อ) 
      - ค่าตอบแทนวิทยากร (6 คนX 1 ชม.X 1 วันX600 บาท) 

รวม 

  
 

 
 
 
 

8,700 
  

11,600 
3,600 

23,900 

  
 
 

 
 
 

8,700 
  

11,600 
3,600 

23,900      
๑1 กิจกรรมที่ ๑1 กิจกรรมอ่ืนๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 

11.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุมของ 
      - ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต 
      - ผู้รับผิดชอบโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        สุจริต 
      - ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online 
      - ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
11.๒ ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาออนไลน์ 
11.3 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานล่วงเวลา  
        การน าเข้าข้อมูล OIT  
11.3 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
      โรงเรียนสุจริต เช่น วัสด ุอุปกรณ์ ป้ายไวนิล ป้ายโฟม 
      พลาสวูด ป้ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

 125,000  125,000 

 รวมทั้งสิ้น  307,400  307,400 

 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ  

 

 

/๖.การประเมิน .... 
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๖. การประเมินผล 
 

ผลผลิตและตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 

 - ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
โรงเรียนสุจริตต้นแบบ จ านวน ๑ โรง และโรงเรียน
สุจริตเครือข่ายจ านวน 102 โรง ได้จัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล     
ในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” อย่างต่อเนื่อง 

        

-สังเกต 

-การรายงานผล 

-การประเมิน 

-นิเทศติดตาม 

-แบบประเมินผล 

-แบบนิเทศติดตาม 

เชิงคุณภาพ 

-ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มี
กระบวนการเรียนรู้  ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ปลูกจิตส านึก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ 
อยู่อย่างพอเพียง    มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม และรวมพลังร่วมสร้างระบบ
และวิถีพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข
และป้องกันการทุจริต 

 

 

-สังเกต 

-การรายงานผล 

-การประเมิน 

-นิเทศติดตาม 

 

-แบบประเมินผล 

-แบบนิเทศติดตาม 

 

 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนสุจริต โรงเรียน สพฐ.  

ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน สามารถบริหารงบประมาณได้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

๗.๒ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีความตระหนักรู้และสมารถปฏิบัติตนตามแนว
ทางการป้องกันปละปราบปรามการทุจริต 

 ๗.๒ โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่ปลอดจากการทุจริต 
 
 
 
          /ลงชื่อ....... 
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                 ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                  ( นางกมลวลี  บญุแสนแผน ) 
                    ศึกษานิเทศก์ 
  
 
 
 

                ลงชื่อ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                     (นายพิทักษ์  รันรัติยา) 
                                                    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ 
 
 
 
             ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                         ( นายรัฐอิสรา  กงวงษ์) 
                              ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต ๒   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 
    ที ่201 /2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำร ขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือด ำเนินกำรน ำเข้ำข้อมูลรำยงำนเอกสำรทำงเว็บไซต์ 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

(Integrity Transparency Assessment system : ITAs)  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
…………………………………………. 

 ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ร่วมกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นกำรประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน มีกรอบกำรประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่  1. ดัชนีควำมโปร่งใส  
2. ดัชนีควำมพร้อมรับผิด 3. ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
5. ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน โดยเครื่องมือในกำรประเมิน จะประกอบไปด้วย ๓ เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูล
จำกแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
 ๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)  

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

          เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
( Integrity Transparency Assessment system : ITAs) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย มีประสิทธิภำพประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อน ปรับปรุงเว็ปไซต์ เพ่ือน ำเข้ำข้อมูล
รำยงำนเอกสำรทำงเว็ปไซต์ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  ประจ ำปี
งบประมำณ 2565 ตำมบัญชีแนบท้ำยค ำสั่งนี้ และให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและรอบคอบเพ่ือให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำออนไลน์ (Integrity Transparency Assessment system: ITAs) ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖5 บรรลุตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย หำกมีปัญหำและอุปสรรคใดๆให้ด ำเนินกำรแก้ไขเบื้องต้นและรำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบ
ทันท ี

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่  14  มิถุนำยน  ๒๕๖5 
 

 

 



บัญชีแนบท้ำยค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวล ำภู เขต 2 
ที่ 201 / 2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร ขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือด ำเนินกำรน ำเข้ำข้อมูลเว็บไซต ์กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 (Integrity Transparency Assessment system : ITAs) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565   
............................................................................................................................. ..................................................... 

1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
1. นำยรัฐอิสรำ  กงวงษ์            ผอ.สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยบุญชู  สิทธิสอน  รอง ผอ.สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2             รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยเจนภพ  ชัยวรรณ  รอง ผอ.สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2    กรรมกำร 
๔. นำยธเนศ  ตรีพงษ์   รอง ผอ.สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2    กรรมกำร 
5. นำยประภำส  พลไชย  ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ  กรรมกำร 
๖. นำยชุมพล  จงรัตน์กลำง  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล     กรรมกำร 
7. นำยไพลวัน  เรืองฤทธิ์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ          กรรมกำร 
8. นำงยวนใจ  พันตรี   ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน    กรรมกำร 
9. นำงทองเหลียน ประนันทัง   ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ  กรรมกำร 
10. นำงนวพร  สมบัติธีระ  ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร     กรรมกำร 
11. นำงนิรมล  อินทร์เพชร  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์   กรรมกำร 
12. นำงสำวลักษมี  สำมิตร  ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน   กรรมกำร 
1๓. นำยศุภชำญ  พันธ์โสภณ  ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี   กรรมกำร 
1๔. นำยพิทักษ์  รันรัติยำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ฯ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1๕. นำงสำวโสภำ  พันธ์พรหม  ศึกษำนิเทศก์                   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
16. นำงกมลวลี  บุญแสนแผน  ศึกษำนิเทศก์                   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่อ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะแนวทำงวิธีกำรด ำเนินงำนให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำย 
ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) และส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนด 

2. คณะกรรมการด าเนินงานและก ากับติดตาม ประกอบด้วย 
1. นำยรัฐอิสรำ  กงวงษ์                   ผอ.สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยบุญชู  สิทธิสอน  รอง ผอ.สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2             รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยเจนภพ  ชัยวรรณ  รอง ผอ.สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2    กรรมกำร 
๔. นำยธเนศ  ตรีพงษ์   รอง ผอ.สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2    กรรมกำร 
5. นำยประภำส  พลไชย  ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ  กรรมกำร 
๖. นำยชุมพล  จงรัตน์กลำง  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล     กรรมกำร 
7. นำยไพลวัน  เรืองฤทธิ์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ          กรรมกำร 
8. นำงยวนใจ  พันตรี   ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน    กรรมกำร 



9. นำงทองเหลียน ประนันทัง   ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ  กรรมกำร 
10. นำงนวพร  สมบัติธีระ  ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร     กรรมกำร 
11. นำงนิรมล  อินทร์เพชร  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์   กรรมกำร 
12. นำงสำวลักษมี  สำมิตร  ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน   กรรมกำร 
1๓. นำยศุภชำญ  พันธ์โสภณ  ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี   กรรมกำร 
1๔. นำยพิทักษ์  รันรัติยำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ฯ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
1๕. นำงสำวโสภำ  พันธ์พรหม  ศึกษำนิเทศก์                   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
16. นำงกมลวลี  บุญแสนแผน  ศึกษำนิเทศก์                   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่ ประสำนงำน ก ำกับติดตำม เร่งรัดและตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร กับผู้รับผิดชอบ         
ในกำรน ำเข้ำสำรสนเทศ ข้อมูลเอกสำรแต่ละประเด็นตัวชี้วัด ของแต่ละกลุ่มงำน ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยทัน 
ตำมก ำหนด 

3. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการน าเข้าข้อมูลเอกสารลงในเว็ปไซต์แต่ละประเด็นตัวชี้วัด การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในกลุ่ม ดังนี้    

ชุดที่ 1 ท ำหน้ำที่ น ำเข้ำสำรสนเทศ ข้อมูลเอกสำรลงใน OIT ตำมประเด็นกำรประเมิน O1, O2, O3,O7, O13, 
O14, O15, O16 และ O38 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

1. นำยธเนศ  ตรีพงษ์ รอง ผอ.สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2  ประธำนกรรมกำร 
2. นำงนวพร สมบัติธีระ ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร                        กรรมกำร 
3. นำงพัชรินทร์  คุยบุตร เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร      กรรมกำร 
4. นำงสำวอำทิตยำ  จันทร์เพ็ญมงคล เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร      กรรมกำร 
5. นำงสำวพีรญำ  วำดวงศ์ ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
6. นำยอธิวัฒน์  สำยสิงห ์ เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ชุดที่2 ท ำหน้ำที่ น ำเข้ำสำรสนเทศ ข้อมูลเอกสำรลงใน OIT ตำมประเด็นกำรประเมิน O4, O10, O11 และ 
O12 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

1. นำยบุญชู  สิทธิสอน  รอง ผอ.สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2                 ประธำนกรรมกำร                                                     
2. นำงสำวลักษมี  สำมิตร  ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน            กรรมกำร 
3. นำงสำวชนัญชิดำ  อินทะชัย  เจ้ำพนักงำนธุรกำร              กรรมกำร 
4. นำงสำวรติยำ  รันรัติยำ  เจ้ำหน้ำทีธุ่รกำร      กรรมกำร 
5. นำงสำวช่อผกำ  เกษดำ   เจ้ำพนักงำนธุรกำร      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ชุดที่ 3 ท ำหน้ำที่ ออกแบบ ปรับปรุง พัฒนำหน้ำเว็ปไซต์ น ำเข้ำสำรสนเทศ ข้อมูลเอกสำรตำมประเด็นกำร
ประเมิน O5, O8, O9, O17, O32 และ O33 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

1. นำยประภำส พลไชย  ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ ประธำนกรรมกำร  
2. นำยอดิศร  โคตรนรินทร์  ศึกษำนิเทศก์                                      รองประธำนกรรมกำร 



3. นำยเจียมพล  บุญประคม   ศึกษำนิเทศก์                                                     กรรมกำร  
4. นำงปำริชำติ   ปิติพัฒน์  ศึกษำนิเทศก์                      กรรมกำร 
5. นำยอธิวัฒน์  สำยสิงห์   เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร           กรรมกำร 
6. นำงสำวเตือนใจ  แสนนำ      ศึกษำนิเทศก์                                    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ชุดที่ 4 ท ำหน้ำที่ น ำเข้ำสำรสนเทศ ข้อมูลเอกสำรลงใน OIT ตำมประเด็นกำรประเมิน O6, O29, O30     
และ O31 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

1. นำยศุภชำญ พันธ์โสภณ  ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี            กรรมกำร 

 ชุดที่ 5 ท ำหน้ำที่ น ำเข้ำสำรสนเทศ ข้อมูลเอกสำรลงใน OIT ตำมประเด็นกำรประเมิน O18, O19, O20, 
O21, O22, O23, O24, O36 และ O37  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

1. นำยบุญชู  สิทธิสอน รอง ผอ.สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2                 ประธำนกรรมกำร   
2. นำงยวนใจ พันตรี ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน                 รองประธำนกรรมกำร                                                  
3. นำงนิรมล  อินทร์เพชร ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์                      กรรมกำร 
4. นำงบัวเรียน ภูกองชัย นักวิชำกำรเงินและกำรบัญชี                    กรรมกำร 

  5. นำงณัตตยำ ค ำพิศำล                    นักวิชำกำรพัสดุ              กรรมกำร 
  6. นำงสำวจุฑำมำศ  มณีวรรณ เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี            กรรมกำร 
  7. นำงสำวทิพวรรณ  เลำนอก เจ้าหน้าที่ธุรการ              กรรมกำร 
  8. นำงสำวอัมภำพร  ฝ่ำยชำวนำ          เจ้าหน้าที่ธุรการ              กรรมกำร 
  9. นำงสำวจิรำภรณ์  ม่วงสนทิ นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน            กรรมกำร 
  10. นำงรุ่งตะวัน  แพงแสง  เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี            กรรมกำร 
    11. นำงสำวสรัญญำ สุพรหมอินทร์ นักวิชำกำรพัสดุ      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ชุดที่ 6 ท ำหน้ำที ่น ำเข้ำสำรสนเทศ ข้อมูลเอกสำรลงใน OIT ตำมประเด็นกำรประเมิน O25, O26, O27 และ 
O28 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
    1. นำยธเนศ  ตรีพงษ์                   รอง ผอ.สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2  ประธำนกรรมกำร   
 2. นำยชุมพล  จงรัตน์กลำง ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล                 รองประธำนกรรมกำร 

3. นำงทองเหลียน ประนันทัง ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ           กรรมกำร 
    4. สิบเอกประภัทร์ รักษำภักดี             นักทรัพยำกรบุคคล                                         กรรมกำร 
    5. นำงสำวจิตรลดำ  ศิริวงศ์  เจ้ำพนักงำนธุรกำร                                     กรรมกำร 
    6. นำงสำวบลสิกำร  ดอนโสภำ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร กรรมกำร 
    7. นำงสำวธิดำรัตน์  โคตรสุวรรณ์         เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร กรรมกำร 
 8.นำยอักษร เทียนสื่อเจริญ     นักทรัพยำกรบุคคล       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

 



 ชุดที่ 7 ท ำหน้ำที่ น ำเข้ำสำรสนเทศ ข้อมูลเอกสำรลงใน OIT ตำมประเด็นกำรประเมิน O33, O34, O35, 
O39, O40 และ O41  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
   1. นำยพิทักษ์  รันรัติยำ            ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ                                  ประธำนกรรมกำร   
    2. นำยอดิศร  โคตรนรินทร์              ศึกษำนิเทศก์ รองประธำนกรรมกำร 
    3. นางสาวไพพยอม  พิมพ์พาเรือ        ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
    4. นำงสุภำภร  สิมลี            ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
    5. นำยพัฐจักร  วันทวี            ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
    6. นำงโสภำ  พันธ์พรหม            ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
    7. นางณิชาภัทร  เหตุเกษ            ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 
    8. นำงสำวกฤตยำ  ตระกูลวงศ์           ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำร 

    9. นางสาวพีรญา  วาดวงศ์   ศึกษำนิเทศก์                         กรรมกำร 
    10. นำงสำววนิดำ  บุดดำพันธ์  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร                         กรรมกำร 
    11.นำงกมลวลี  บุญแสนแผน            ศึกษำนิเทศก์ กรรมกำรและเลขำนุกำร   

 ชุดที่ 8 ท ำหน้ำที่ จัดท ำข้อมูล และน ำเข้ำสำรสนเทศ ข้อมูลเอกสำร ลงใน OIT ตำมประเด็นกำรประเมิน O42 
และ O43 ประกอบด้วย 

1. นำยเจนภพ  ชัยวรรณ  รอง ผอ.สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยประภำส  พลไชย  ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ   รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยชุมพล  จงรัตน์กลำง  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล     กรรมกำร 
4. นำยไพลวัน  เรืองฤทธิ์   ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ          กรรมกำร 
5. นำงยวนใจ  พันตรี    ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน    กรรมกำร 
6. นำงทองเหลียน ประนันทัง    ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ  กรรมกำร 
7. นำงนวพร  สมบัติธีระ   ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร     กรรมกำร 
8. นำงนิรมล  อินทร์เพชร   ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์   กรรมกำร 
9. นำงสำวลักษมี  สำมิตร   ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน   กรรมกำร 
10. นำยศุภชำญ  พันธ์โสภณ   ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี   กรรมกำร 
11. นำงสำวไพพยอม  พิมพ์พำเรือ        ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
12. นำยอดิศร  โคตรนรินทร์ ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
13. นำงสุภำภร  สิมล ี ศึกษำนิเทศก์      กรรมกำร 
14. นำงสำวกฤตยำ  ตระกูลวงศ์ ศึกษำนิเทศก์                                 กรรมกำร 
15. นำยพิทักษ์  รันรัติยำ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ฯ      กรรมกำรและเลขำนุกำร  
16. นำงสำวโสภำ  พันธ์พรหม    ศึกษำนิเทศก์                   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
17. นำงกมลวลี  บุญแสนแผน    ศึกษำนิเทศก์                   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 
 



4. คณะกรรมการรายงานเอกสารที่น าเข้าในระบบ ประกอบด้วย 
1. นำยบุญชู   สิทธิสอน  รอง ผอ.สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยเจนภพ  ชัยวรรณ   รอง ผอ.สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2        รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยธเนศ  ตรีพงษ์    รอง ผอ.สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2    กรรมกำร 
4. นำยประภำส   พลไชย  ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ               กรรมกำร 
5. นำยพิทักษ์   รันรัติยำ    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ฯ     กรรมกำร 
6. นำยชุมพล  จงรัตน์กลำง  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล       กรรมกำร 
7. นำงนิรมล  อินทร์เพชร  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์   กรรมกำร 
8. นำงนวพร   สมบัติธีระ  ผอ.ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร    กรรมกำร
9. นำงยวนใจ  พันตรี        ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน    กรรมกำร 
10. นำงทองเหลียน  ประนันทัง ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ  กรรมกำร 
๑1. นำยศุภชำญ  พันธ์โสภณ  ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี   กรรมกำร 
๑2. นำยไพลวัน  เรืองฤทธิ์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ             กรรมกำร 
13. นำงสำวลักษมี  สำมิตร  ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน    กรรมกำร 
๑4. นำงจิรำภรณ์  ม่วงสนิท     นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน     กรรมกำร 
15. นำงณัตตยำ  ค ำพิศำล  นักวิชำกำรพัสดุ      กรรมกำร 
๑6. นำงสำวสรัญญำ สุพรหมอินทร์   นักวิชำกำรพัสดุ      กรรมกำร 
17. นำงสำวช่อผกำ  เกษดำ  เจ้ำพนักงำนธุรกำร     กรรมกำร 
18. นำงสำวชนัญชิดำ  อินทะชัย เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร      กรรมกำร 
19. นำงสำวรติยำ  รันรัติยำ  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร      กรรมกำร 
20. นำยอธิวัฒน์  สำยสิงห์     เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร      กรรมกำร 
21. นำยพัฐจักร  วันทวี   ศึกษำนิเทศก์            กรรมกำร 
22. นำงสำวโสภำ  พันธ์พรหม           ศึกษำนิเทศก์            กรรมกำร 
๒3. นำงกมลวลี  บุญแสนแผน  ศึกษำนิเทศก์                        กรรมกำรและเลขำนุกำ ร 
24. นำงสำววนิดำ  บุดดำพันธ์  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

 ท าหน้าที ่รำยงำนกำรน ำเข้ำ เอกสำรข้อมูล สำรสนเทศ  OIT ที่ได้รับกำรมอบหมำยในส่วนที่เกี่ยวข้อง      
แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลสำรสนเทศท่ีสมบูรณ์  

5. คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานเอกสารการน าเข้าข้อมูล ITA ในระบบ ประกอบด้วย 
๑. นำยรัฐอิสรำ  กงวงษ์  ผอ.สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยบุญชู  สิทธิสอน  รอง ผอ.สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2         รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยเจนภพ  ชัยวรรณ  รอง ผอ.สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2    กรรมกำร 
๔. นำยธเนศ  ตรีพงษ์   รอง ผอ.สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2    กรรมกำร 
5. นำยประภำส   พลไชย  ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ  กรรมกำร 
6. นำงสำวไพพยอม  พิมพ์พำเรือ ศึกษำนิเทศก์         กรรมกำร 
7. นำยอดิศร   โคตรนรินทร์  ศึกษำนิเทศก์         กรรมกำร 



8. นำยเจียมพล   บุญประคม  ศึกษำนิเทศก์         กรรมกำร 
9.  นำยพัฐจักร   วันทว ี  ศึกษำนิเทศก์            กรรมกำร 
10. นำงณิชำภัทร  เหตุเกษ  ศึกษำนิเทศก์         กรรมกำร 
11. นำงสำวเตือนใจ   แสนนำ  ศึกษำนิเทศก์         กรรมกำร 
12.  นำงสำวพีรญำ   วำดวงศ์  ศึกษำนิเทศก์         กรรมกำร.  
13. นำงปำริชำติ  ปิติพัฒน์  ศึกษำนิเทศก์         กรรมกำร 
14. นำงสำวกฤตยำ   ตระกูลวงศ์ ศึกษำนิเทศก์         กรรมกำร 
15. นำยอธิวัฒน์   สำยสิงห ์  เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร                         กรรมกำร  
16. นำยพิทักษ์   รันรัติยำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ฯ          กรรมกำรและเลขำนุกำร    
17. นำงสุภำภร   สิมล ี  ศึกษำนิเทศก์       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร      
18.  นำงสำวโสภำ   พันธ์พรหม ศึกษำนิเทศก์              กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร        
19. นำงกมลวลี   บุญแสนแผน ศึกษำนิเทศก์       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่ตรวจสอบ เอกสำร ข้อมูลสำรสนเทศท่ีน ำเข้ำ ตำมประเด็นกำรประเมินตัวชี้วัด เปิดเผยต่อสำธำรณะ      
ให้ถูกต้อง ครบถว้น 

6. คณะวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน ITA Online พร้อมช่องทางการน าเข้าข้อมูลบนเว็ปไซต์ ประกอบด้วย 
    1. นำยพิทักษ์  รันรัติยำ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ฯ            วิทยำกร 
    2. นำยประภำส   พลไชย  ปฏิบัติหน้ำที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ            วิทยำกร 
    3. นำยอดิศร   โคตรนรินทร์  ศึกษำนิเทศก์              วิทยำกร 
    4. นำงกมลวลี   บุญแสนแผน  ศึกษำนิเทศก์             วิทยำกร 
    5. นำงสำวเตือนใจ   แสนนำ  ศึกษำนิเทศก์             วิทยำกร 

          มีหน้าที ่ชี้แจงประเด็นกำรประเมิน ขั้นตอน วิธีกำร แนวปฏิบัติและช่องทำงกำรน ำเข้ำข้อมูลบนเว็ปไซต์          
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินจำก สพฐ. ตำมห้วงระยะเวลำที่ก ำหนด 

7. คณะกรรมการอนุมัติการเผยแพร่ข้อมูล ประกอบด้วย 
๑. นำยรัฐอิสรำ  กงวงษ์  ผอ.สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2      ประธำนกรรมกำร 
2. นำยบุญชู  สิทธิสอน  รอง ผอ.สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2        รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำยเจนภพ  ชัยวรรณ  รอง ผอ.สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2              กรรมกำร 
๔. นำยธเนศ  ตรีพงษ์   รอง ผอ.สพป.หนองบัวล ำภู เขต 2    กรรมกำร 
5. นำยพิทักษ์   รันรัติยำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ฯ          กรรมกำร/เลขำนุกำร 

 มีหน้าที่ อนุมัติ/ไม่อนุมัติ กำรน ำเข้ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็ปไซต์ 

  



๒๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสาร ศน.ล าดับท่ี 13/2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 




