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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เป็นหน่วยงานพัฒนาการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน โดยส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาหน่วยงานบุคลากรในสังกัดให้มีคุณภาพประสิทธิภาพซึ่งได้รับ
งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปราม การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประเด็นการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2565 ภายใต้แนวทางหลัก 3 
แนวทางประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 
3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปราม การทุจริต  

   ในการนี ้  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  2 ได้รายงานผลการ
ดำเนินงานที่แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ซ่ึงมีข้อมูลรายละเอียด
ความก้าวหน้าที ่ประกอบด้วย  ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ และจัดทำข้อมูลเป็นราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก  
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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รายงานผลการดำเนินงานการกํากับ ติดตามการดาํเนินการป้องกันการทุจริต 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รอบ ๖ เดือน  (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) 

 
๑. ที่มาและความสำคัญ 
 รัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในการ
ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชนส่วน
ใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
วางรากฐานการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของประเทศชาติ โดยการปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและ
หล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”โดยการ 
“ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็น
ประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต 
และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม
สุจริตของหน่วยงานในสังกัดเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่ า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรม
สุจริตผ่านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มข้ันสามารถ
ทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย
และเคารพกฎหมาย 
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการดำเนินการภายใต้กรอบ
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการมุ่งตอบสนอง ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 
2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็น การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาตินโยบายเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกิจกรรมสำคัญของ
โครงการที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 4 
กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
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 1. การดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
 2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
 3. การดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 
 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพื่อให้สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาตินโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัย
การทุจริต และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เพื่อเป็นกรอบทิศทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบายสำค ัญ อ ันจะส ่งผลให ้การท ุจร ิตในการปฏ ิบ ัต ิราชการของท ุกส ่วนราชการส ังกัด
กระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และดำเนินกิจกรรม
สำคัญของโครงการที่ม ีความเชื ่อมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจร ิตและประพฤติม ิชอบ 
ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรมการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กิจกรรมการดำเนินกิจกรรมสำนักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษาสุจริต และกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ( ITA Online) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนิน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
(โครงการโรงเรียนสุจริต) 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 นักเรียน ครู ผู ้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 2.2 นักเรียน ครู ผู ้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และสังคมมีความตื่นตัวและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
 2.3 สถานศึกษามีการดำเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริต
ที่เข้มแข็งและรู้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
 2.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีการดำเนินงานตามภารกิจอย่าง
โปร่งใส มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและรู้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
 2.5 เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข 
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  ของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
 2.6. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียน 
ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
 2.7 เพื่อพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย 

• เชิงผลผลิต (Output) 
 1. ร้อยละ 100 สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
 2. ร้อยละ 100 ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อน (หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) 
และนำไปใช้ในสถานศึกษา 
 3. ร้อยละ 100 บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 สร้างองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ สร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข สร้างกระบวนการมี ส่วนร่วมเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) 
 4. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 ประยุกต์ใช้หลักทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนิน
ชีวิตและต่อต้านการทุจริต รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA ONline) ร้อยละ 85 
ขึ้นไป 
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• เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 1. สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  
          2. ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อน (หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) และนำไปใช้
ในสถานศึกษา 
  3. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
สร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) 
  4. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 ประยุกต์ใช้หลักทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนิน
ชีวิตและต่อต้านการทุจริต รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษาออนไลน์ ( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA ONline) และมีการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
  
4. ผลการดำเนินงาน 
 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โรงเรียน
สุจริต) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ จำนวน ๑๗๕ ,๐๐๐ บาท และขอให้เบิกจ่าย
งบประมาณตามวัตถุประสงค์และระเบียบของทางราชการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของ สพฐ.
และเป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
เขต ๒ ดำเนินการโครงการส่งเสริมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ซึ่งมีกิจกรรมย่อยจำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้ 
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5. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

             
 
 
 
ว่าที่  
ร.ต.วุฒิพงษ์ 
บุญญพันธ์
โสภณ และ
นายอำพล 
ช้างพินิจ  

2 กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา (Anti-
Corruption Education) 

            

3 กิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริต 

            

4 กิจกรรมประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and 
Transparency Assessment 
Online : ITA ONline) 

            

5 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน             
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที่ กิจกรรม รายละเอียด 
งบประมาณที่

ใช้(บาท) 
1 กิจกรรมโรงเรียนสุจริต -  กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการ

ทุจริตในสถานศึกษา (ป.ป.ช. สพฐ. น้อย) 
-  กิจกรรมสนับสนนุส่งเสริมการดำเนินงานบริษัทสรา้ง 
การดี สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) 
-  กิจกรรมค่ายเยาวชนตน้กล้าสุจริต 
-  กิจกรรมการถอดบทเรียน Best Practice ครู ผู้บริหาร โรงเรียน
สุจริต 
-  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำเยาวชน ไม่ทนต่อการทุจริต 
- กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) 
- กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตยส์ุจริตให้ 
สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) 

50,000  

2 กิจกรรมหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 

- นิเทศ  ติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใชใ้นการจัดการเรียนการ 
สอนของสถานศึกษาในสังกัด 
- ขับเคลื่อนการนำหลักสูตรตา้นทุจริตศึกษา (หลักสตูร 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใชใ้นการจัดการเรียนการ 
สอนของสถานศึกษาในสังกัด 
- ประเมินแนวทางการนำหลักสตูรต้านทุจริตศึกษา 
ไปปรบัใช้ในสถานศึกษา 
-  ประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรตา้นทุจริตศึกษา 
-  ประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ยึดมัน่ความ 
ซื่อสัตย์สุจริต 
 

XX,XXX 

3 กิจกรรมสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสุจริต 

- ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียน
สุจริต) 
- ขับเคลื่อนแผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา 
- กิจกรรมการถอดบทเรียน Best Practice ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

125,000 
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ที่ กิจกรรม รายละเอียด 
งบประมาณที่

ใช้(บาท) 
4 กิจกรรมประเมิน

คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ 
(ITA Online) 

- พัฒนาและยกระดบัผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนนิงานของสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

บูรณาการ 
งบประมาณ 
ในการดำเนิน 

กิจกรรม
สำนักงาน 
เขตพื้นที่
การศึกษา 

สุจริต 
5 การประเมินคุณธรรม

และความ 
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ 
สถานศึกษาออนไลน์ 
(ITA 
Online) 

- การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

XX,XXX 

6 การนิเทศ กำกับ 
ติดตาม แบบ 
บูรณาการ และ
ค่าใช้จ่ายในการ 
ดำเนินการอ่ืน ๆ 

- การนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการและค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต  

XX,XXX 

7 รายงานผลการ
ดำเนินการโครงการฯ 

 XX,XXX 

รวม 175,000 
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กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
ขั้นตอนการดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม 
 การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตมีขั้นตอน ดังนี้ 
 ๑) ประชุมวางแผนงานกิจกรรมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการ 

๒) เสนอของบประมาณการจัดกิจกรรม 
๓) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
๔) ประชุมคณะกรรมการแต่ละฝ่ายเพื่อมอบหมายหน้าที่ 
๕) คณะกรรมการในแต่ละฝ่ายดำเนินงานและเตรียมการในส่วนที่รับผิดชอบ 
๖) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมให้กับโรงเรียน  
๗) ดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ ดังรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 

-  กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา 
(ป.ป.ช. สพฐ. น้อย) 

-  กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 
4.0) 

-  กิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าสุจริต 
-  กิจกรรมการถอดบทเรียน Best Practice ครูผู้บริหาร โรงเรียนสุจริต 
-  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำเยาวชน ไม่ทนต่อการทุจริต 
- กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) 
- กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) 

ผลการดำเนินกิจกรรม    

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒  ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับ
โรงเรียนต้นแบบเพื่อนำงบประมาณไปจัดสรรให้กับโรงเรียนสุจริตในเครือข่าย จำนวน  27  เพ่ือขับเคลื่อน
โรงเรียนสุจริต  เป็นเงิน  ๕๐,๐๐๐ บาท  ภายใตก้ิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา (ป.ป.ช. สพฐ. น้อย)  กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานบริษัทสร้างการ
ดี สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0)  กิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าสุจริต  กิจกรรมการถอดบทเรียน Best 
Practice ครผูู้บริหาร โรงเรียนสุจริต กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำเยาวชน ไม่ทนต่อการทุจริต  
กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)  กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม 
(สื่อป้องกันการทุจริต)  ซึ่งส่งผลให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  มีความตื่นตัวและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  และสถานศึกษามีการดำเนินงานตาม
ภารกิจอย่างโปร่งใส มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและรู้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต  
โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต ๒ ได้จัดประชุมโรงเรียนสุจริตเพ่ือทำความเข้าใจ
ในการดำเนินกิจกรรมและจัดส่งเอกสารแนวทางการดำเนินกิจกรรมฯ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้โรงเรียน
ดำเนินการขับเคลื่อน    
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ปัญหาและอุปสรรค 

 ระยะเวลาจำกัดในการดำเนินกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการดำเนินการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมเก่ียวกับการต่อต้านทุจริตที่หลากหลายเพ่ิมระยะเวลาการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตเพื่อเน้นย้ำความซื่อสัตย์สุจริต 

                         ภาพประกอบการจัดกิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมของโรงเรียนสุจริต 
 -รับทราบนโยบายเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต 
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ภาพประกอบการจัดกิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมของโรงเรียนสุจริต 
-กิจกรรมถอดบทเรียน 
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ภาพประกอบการจัดกิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมของโรงเรียนสุจริต 
-กิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าสุจริต 
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ภาพประกอบการจัดกิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมของโรงเรียนสุจริต 
-กิจกรรมสื่อภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์สังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
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ภาพประกอบการจัดกิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมของโรงเรียนสุจริต 
 -กิจกรรม บริษัทสร้างการดี 
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กิจกรรมที่ ๒ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  2 ดำเนินการประเมินผลโดยใช้เครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ ข้อคำถามในการสำรวจ สำหรับการศึกษาเชิงปริมาณ และข้อคำถามในการสัมภาษณ์
เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญเชิงคุณภาพ สำหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ จำแนกตามแต่ละหลักสูตรกลุ่มตัวอย่าง
เชิงปริมาณ สำหรับการศึกษาเชิงปริมาณ 
      ๑. ให้สถานศึกษานำหลักสูตรการป้องกันการทุจริตศึกษา  โดยให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต  2  จำนวน  123 โรงเรียน  และ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได้ดำเนินกิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
        2. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภายในโรงเรียนในสังกัด    
ผลการจัดกิจกรรม    
                 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒  ไดด้ำเนินการนิเทศ  ติดตาม                       
การขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)  โดยให้โรงเรียนปรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  ประเมินแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  ประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา  ประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตพร้อมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการนำ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาในสังกัดจำนวน  ๑๒๓  โรงเรียนครบ  100 เปอร์เซ็นต์ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
-  

ข้อเสนอแนะ 
     -  
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          ภาพประกอบการกิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
      
 
 
 
 
 
 

 ประชุมวางแผนการนำหลักสูตรการป้องกันการทจุริตศึกษา  
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นิเทศ  ติดตามการนำหลักสูตรการป้องกันการทุจริตศึกษา 
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กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
รายละเอียดการจัดกิจกรรม     
-  จัดทำคู่มือการขับเคลื่อนโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 2 
- ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)โดยส่งเสริมโรงเรียนให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต  ครบทั้ง 123 
โรงเรียน ส่งเสริมโรงเรียนในการยกกระดับคุณภาพเป็นโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3
ดาว  และส่งเสริมโรงเรียนเข้าร่วมโรงเรียนวิถีพุทธ  

- ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยการสร้างมาตรการ  
และดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอาทิเช่น  การ
เข้าแถวหน้าเสาธง  กิจกรรมกีฬาวันพุธ  กิจกรรมจิตอาสา 
 - กิจกรรมการถอดบทเรียน Best Practice ผู้รับผิดชอบโครงการ  โดยดำเนินการถอดบทเรียน Best 
Practice ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อสรุปแนวทางในการพัฒนาโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 2 

ผลการจัดกิจกรรม   
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒  ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการขับเคลื่อน

โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 2  ให้บุคคลากรร่วมกันขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต  
ครบทั้ง 123 โรงเรียน ส่งเสริมโรงเรียนในการยกกระดับคุณภาพเป็นโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 
ดาว ระดับ 3 ดาว  และส่งเสริมโรงเรียนเข้าร่วมโรงเรียนวิถีพุทธ มีการสร้างมาตรการและดำเนินโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอาทิเช่น  การเข้าแถวหน้าเสาธง  
กิจกรรมการอบรมดับเพลิง  กิจกรรมวันพุธ  กิจกรรมจิตอาสาพร้อมทั้งถอดบทเรียน Best Practice 
ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 2 

การใช้จ่ายงบประมาณงบประมาณจัดสรร   ๑๒๕,๐๐๐ บาท   
ใช้ไป     ๑๒๕,๐๐๐ บาท   
คงเหลือ      ๐ บาท   

 ปัญหาและอุปสรรค 
- 

 
 ข้อเสนอแนะ 

-  
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ภาพประกอบการจัดกิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
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ภาพประกอบการจัดกิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต(ต่อ) 
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ภาพประกอบการจัดกิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต(ต่อ) 
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กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 
        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 การลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมิน ดังนี้ 
                     1. บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน  
                      2. วธิีการลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมิน  
                           > เข้าสู่เว็บไซต์ https://ita2022.pracharath.ac.th  จากนั้น ดำเนินการ ดังนี้  
                            >> เข้าสู่เมนู Log in 
                            >> พิมพ์ ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของสถานศึกษา 

                           > หน่วยงานจะต้องทบทวนข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อให้ถูกต้องครบถ้วน
เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อจากคณะที่ปรึกษาการประเมินหรือสำนักงาน ป.ป.ช. 
                          > ในกรณีที่หน่วยงานลืมชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านของหน่วยงาน หรือไม่สามารถเข้าใช้
งานได้ ให้หน่วยงานกดเลือก “ลืมรหัสผ่าน” จากนั้น ระบบจะให้ท่านยืนยันตัวตนผ่านทางอีเมล์ที่ท่านได้ ระบุ
ไว้ในระบบ ITA และหากการยืนยันตัวตนถูกต้องระบบจะให้ท่านตั้งรหัสผ่านและเข้าสู่ระบบ ได้ตามปกติการ
นำเข้าข้อมูลประกอบการประเมิน 

ผลการจัดกิจกรรม    
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒  ไดด้ำเนินการจัดประชุมชี้แจงการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  
เขต 2   โดยผ่านระบบออนไลน์ (ITA  Online)    

   
 ปัญหาและอุปสรรค 

- 
 
 ข้อเสนอแนะ 
                    - 

 

 

 

 

 

 

https://ita2022.pracharath.ac.th/
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ภาพประกอบการจัดกิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 
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กิจกรรมที่ ๕ รายงานผลการดำเนินการโครงการ 
 
รายละเอียดการจัดกิจกรรม    -จัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินการโครงการฯ 

 
ผลการจัดกิจกรรม   ( ๖ เดือน) 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 

 ปัญหาและอุปสรรค 
- 

 
 ข้อเสนอแนะ 

-  
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ภาคผนวก 
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แบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

ชื่อโครงการ :   โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

แผนงาน การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (ระบุแผนงานกรณีได้รับงบจาก สพฐ.หรือหน่วยงานอื่น) 
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน : ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบาย สพฐ. :  ด้านประสิทธิภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็น
 กลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมี
 ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ :  ด้านคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะและทักษะ
   ที่จำเป็น ของลูกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักใน 
   สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
   อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก : ยุทธศาสตร์ที่  แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก : ยุทธศาสตร์ที่ 4  น้อมนำศาสตร์
 พระราชา พัฒนาคนทุกช่วงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา การสาธารณสุขที่มี 
 มาตรฐาน สร้างสังคมสุขยั่งยืน และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายอำพล  ช้างพินิจ 
ระยะเวลาดำเนินการ : พฤศจิกายน 2564 - กันยายน 2565 

ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ความสอดคล้องของ

โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ
ที่ทำการเลือก 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็น 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6.1 ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

อธิบายความสอดคล้องของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ที่ทำการเลือก 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มี
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น สร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุก
ภาคส่วนตื่นตัวละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้าน
การทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
ชุมชน ประชาชน และภาคีต่างๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้ง
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เบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาค
ส่วนอื่นๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

เป้าหมาย ประเทศไทยก่อนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ความสอดคล้องของ

โครงการกับเป้าหมายของ
แผนแม่บทประเด็น 

โครงการมีแนวทางการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็น
พลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและและหล่อหลอมวัฒนธรรมใน
กลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ รวมถึงส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไป
ในทางทุจริต ซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ตัวชี้วัดของแผนแม่บท
ประเด็น 

ตัวชี้วัด Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศ (อันดับ/คะแนน) 

ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยมี
แนวโน้มที่ดีข้ึน 

สรุปความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แนวทางการพัฒนา ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและ
หล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับ
พฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มี
วัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็น
ประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยๆทนต่อการ
ทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริม
การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ในระดับชุมชนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรม
สุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป  “พลเมือง
ไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหน้าที่ความเป็นพลเมือง
ที่ดีมีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบ
วินัย และเคารพกฎหมาย 

เป้าหมาย 1. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
ความสอดคล้องของ

โครงการกับเป้าหมายของ
แผนย่อย 

โครงการมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการพัฒนา คือ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนด้านการป้องกันการทุจริต สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้นักเรียน ครูและผู้บริหาร มีทัศนคติและค่านิยมร่วม
ต่อต้านทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับหน่วยงาน   นอกจากนี้ยัง
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มุ่งเน้นให้สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ( Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) อีกท้ังมีการยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

ตัวชี้วัดของแผนย่อย ตัวชี้วัด Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
     ร ้อยละของเด ็กและ
เยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่
ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต 
     ร้อยละของประชาชน
ท ี ่ม ี ว ัฒนธรรมค ่าน ิ ยม
สุจริต ปกติและพฤติกรรม
ในการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
     ร้อยละของหน่วยงาน
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ITA 
 

     นักเรียน สพฐ. มีทางความคิดในการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
     ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด สพฐ. นิทานความคิดในการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
     สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง 
กระบวนการประเมิน ITA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสอดคล้องของโครงการกับแผนระดับที่ 2 
(ปฏิรูปประเทศ/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/แผนความมั่นคงแห่งชาติ) 

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าหมายรวม ประเทศไทยมรีะดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจรติ (Corruption Perceptions Index : 
CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกในปี 2579 

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
ที่เกี่ยวข้องในระดับรอง 

- 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจรติประพฤติมิชอบ และธรร
มาภิบาลในสังคมไทย 
 

แผนความมั่นคงแห่งชาติ - 

ความสอดคล้องของโครงการกับแผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560) 
แผนระดับที่ 3  

(ตามมติ ครม. วันท่ี 4 
ธันวาคม 2560) 

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพฐ. 
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ความสอดคล้องกับส่วนท่ี
เกี่ยวข้องอื่น 

- 
 

ความสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลหลัก 

การป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

ความสอดคล้องกับนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล 

การแก้ไขปัญหาทุจรติและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเงินและฝา่ยราชการ
ประจำ 

กฎหมายที่เกีย่วข้อง - 
 

 
1. หลักการเหตุผล 
 รัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนในการ
ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชนส่วน
ใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
วางรากฐานการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของประเทศชาติ โดยการปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและ
หล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”โดยการ 
“ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็น
ประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต 
และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม
สุจริตของหน่วยงานในสังกัดเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรม
สุจริตผ่านหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มข้ันสามารถ
ทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินัย
และเคารพกฎหมาย 
 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการดำเนินการภายใต้กรอบ
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการมุ่งตอบสนอง ต่อยุทธศาสตร์ช าติ (พ.ศ. 
2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็น การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาตินโยบายเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกิจกรรมสำคัญของ
โครงการที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 4 
กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
 1. การดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
 2. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 
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 3. การดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
 4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 
 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพื่อให้สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาตินโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัย
การทุจริต และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เพื่อเป็นกรอบทิศทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และนโยบายสำค ัญ อ ันจะส ่งผลให ้การท ุจร ิตในการปฏ ิบ ัต ิราชการของท ุกส ่วนราชการส ังกัด
กระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และดำเนินกิจกรรม
สำคัญของโครงการที ่ม ีความเชื ่อมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติม ิชอบ 
ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรมการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กิจกรรมการดำเนินกิจกรรมสำนักงาน
เขตพื ้นที ่การศึกษาสุจริต และกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนิน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 นักเรียน ครู ผู ้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 2.2 นักเรียน ครู ผู ้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และสังคมมีความตื่นตัวและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
 2.3 สถานศึกษามีการดำเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริต
ที่เข้มแข็งและรู้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
 2.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีการดำเนินงานตามภารกิจอย่าง
โปร่งใส มีกลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและรู้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
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 2.5 เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข 
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  ของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
 2.6. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียน 
ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
 2.7 เพื่อพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย 
• เชิงผลผลิต (Output) 

 1. ร้อยละ 100 สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
 2. ร้อยละ 100 ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อน (หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) 
และนำไปใช้ในสถานศึกษา 
 3. ร้อยละ 100 บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 สร้างองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ สร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) 
 4. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 ประยุกต์ใช้หลักทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนิน
ชีวิตและต่อต้านการทุจริต รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA ONline) ร้อยละ 85 
ขึ้นไป 
• เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

 1. สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  
          2. ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อน (หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) และนำไปใช้
ในสถานศึกษา 
  3. บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
สร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) 
  4. สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 ประยุกต์ใช้หลักทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนิน
ชีวิตและต่อต้านการทุจริต รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื ้นที ่การศึกษาออนไลน์ ( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA ONline) และมีการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

             
 
 
 
ว่าที่  
ร.ต.วุฒิพงษ์ 
บุญญพันธ์
โสภณ และ
นายอำพล 
ช้างพินิจ  

2 กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา (Anti-
Corruption Education) 

            

3 กิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุจริต 

            

4 กิจกรรมประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and 
Transparency Assessment 
Online : ITA ONline) 

            

5 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน             
 
 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที่ กิจกรรม รายละเอียด 
งบประมาณที่

ใช้(บาท) 
1 กิจกรรมโรงเรียนสุจริต -  กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมในการ

ต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา (ป.ป.ช. สพฐ. น้อย) 
-  กิจกรรมสนับสนนุส่งเสริมการดำเนินงานบริษัทสรา้ง 
การดี สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) 
-  กิจกรรมค่ายเยาวชนตน้กล้าสุจริต 
-  กิจกรรมการถอดบทเรียน Best Practice ครู 
ผู้บริหาร โรงเรียนสุจริต 
-  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำเยาวชน ไม่ 
ทนต่อการทุจริต 
- กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) 
- กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมซื่อสัตยส์ุจริตให้ 
สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) 

50,000  

2 กิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา 

- นิเทศ  ติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใชใ้นการจัดการเรียนการ 
สอนของสถานศึกษาในสังกัด 
- ขับเคลื่อนการนำหลักสูตรตา้นทุจริตศึกษา (หลักสตูร 

XX,XXX 
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หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 

ที่ กิจกรรม รายละเอียด 
งบประมาณที่

ใช้(บาท) 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใชใ้นการจัดการเรียนการ 
สอนของสถานศึกษาในสังกัด 
- ประเมินแนวทางการนำหลักสตูรต้านทุจริตศึกษา 
ไปปรบัใช้ในสถานศึกษา 
-  ประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรตา้นทุจริตศึกษา 
-  ประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ยึดมัน่ความ 
ซื่อสัตย์สุจริต 

3 กิจกรรมสำนักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาสุจริต 

- ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) 
- ขับเคลื่อนแผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา 
- กิจกรรมการถอดบทเรียน Best Practice ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 
 
 

125,000 

4 กิจกรรมประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนนิงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online) 

- พัฒนาและยกระดบัผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนนิงานของสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

บูรณาการ 
งบประมาณ 
ในการดำเนิน 

กิจกรรม
สำนักงาน 
เขตพื้นที่
การศึกษา 

สุจริต 
5 การประเมินคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการดำเนินงานของ 
สถานศึกษาออนไลน์ (ITA 
Online) 

- การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

XX,XXX 

6 การนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบ 
บูรณาการ และคา่ใช้จา่ยในการ 
ดำเนินการอ่ืน ๆ 

- การนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการและค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินการอ่ืน ๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต  

XX,XXX 

7 รายงานผลการดำเนนิการ
โครงการฯ 

 XX,XXX 

รวม 175,000 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 100 บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มี
ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการ
ดำเนินงานภายใต้เขตสุจริต 

 
เชิงคุณภาพ 

- บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีคุณภาพ
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม
จริยธรรม 

 
- การสอบถาม 
- ปฏิบัติในใบงาน 
- การประเมิน 

 
 

 
- แบบสอบถาม 
- ใบงาน 
- แบบประเมิน 

 
 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 7.1 นักเรียน ครู ผู ้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 7.2 นักเรียน ครู ผู ้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 มีความตื่นตัวและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
 7.3 สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดำเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส มีกลไก
และกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งและรู้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
 7.4 บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
สร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ 
          7.5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบุคลากรในสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 (Integrity and Transparency Assessment 
Online : ITA ONline) อยู่ในระดับ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
  
8. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ 
 นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เกิด
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างระบบและวิถีพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข สร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมเพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประยุกต์ใช้หลักทักษะกระบวนการคิด 
มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและต่อต้านการ
ทุจริต รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA ONline) 
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 (ลงชื่อ)          ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 (นายอำพล  ช้างพินิจ) 
         ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  
 
 
 
 (ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.          ผู้ตรวจสอบโครงการ 
 (วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ) 
    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
 
 
 
 (ลงชื่อ)      ผู้ให้ความเห็นชอบโครงการ 
       (นายวสันต์  ปานทอง) 
                 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
 
 
 
 (ลงชื่อ)        ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางผกาภรณ์  พลายสังข์) 
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
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คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ 

ที ่ ๒๖๘/๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 

 ด้วยมติคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ โดยกำหนดให้หน่วยงาน

ภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ  จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดก้ำหนดปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของสำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาออนไลน์ ( Integity and Transparency Assessment Online: ITA 

Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ได้กำหนดระยะเวลาและเตรียม

ความพร้อมในการรับการประเมินตามช่วงการประเมินต่าง ๆ ตามปฏิทินการประเมินดำเนินการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ 

( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  ประจำป ี งบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่ ง

ครอบคลุมด้านความโปร่งใส  ด้านความพร้อมรับผิด  ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ด้าน

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้   

คณะกรรมการอำนวยการ  

 มีหน้าที่ให้คำปรึกษา กำกับ ช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม  ตลอดจนแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการ

ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 

 ๑. นางผกาภรณ์  พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ ประธานกรรมการ 

 ๒. นายวสันต์  ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ รองประธานกรรมการ 

 ๓. นายสมคิด  หาแก้ว รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ รองประธานกรรมการ 
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 ๔. นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ รองประธานกรรมการ 

 ๕. ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กรรมการ 

๖. นางสุมาลี  ยอดยิ่ง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 

๗. นางสุราณี  เมืองมัจฉา  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  กรรมการ 

๘. นางลดาวัลย์   กอบฝั้น ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 

๙. นางบุญญดา  วงศ์สุวคันธ    ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ  กรรมการ 

 ๑๐. น.ส.สุธิดา แผงดา ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 

  ๑๑. น.ส.สิริลักษณ์  เชาวน์เสริมสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  กรรมการ 

 ๑๒. น.ส.วรากรณ์  โพธิ์มาก ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 

 ๑๓. นางราตรี  แจ่มใส ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ  กรรมการ 

 ๑๔. นายพงศ์พีระ  ทองแบบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 

 ๑๕. นายอำพล  ช้างพินิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการดำเนินงาน 

 มีหน้าที่วางแผน และสนับสนุนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ( Integrity and Transparency 

Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งครอบคลุมด้านความโปร่งใส  ด้านความ

พร้อมรับผิด  ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ด้ านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  ด้าน

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

 ๑. นางผกาภรณ์  พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายวสันต์  ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายสมคิด  หาแก้ว รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ รองประธานกรรมการ 
 ๔. นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ รองประธานกรรมการ 
 ๕. ว่าที่ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  กรรมการ 
 ๖. นางสุราณี  เมืองมัจฉา ผอ.กลุ่มอำนวยการ  กรรมการ 
 ๗. น.ส.สุธิดา แผงดา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 

 ๘. นางสุมาลี  ยอดยิ่ง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ 
 ๙. นางลดาวัลย์  กอบฝั้น ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
 ๑๐. นางบุญญดา  วงศ์สุวคันธ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
 ๑๑ นางราตรี  แจ่มใส ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ  กรรมการ 
 ๑๒. นายพงศ์พีระ  ทองแบบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
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 ๑๓. น.ส.วรากรณ์  โพธิ์มาก ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
 ๑๔. นายปิยะ  ธูปทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๑๕. นางจิตติมา  สมถวิล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กรรมการ 
 ๑๖. น.ส.นิรัชพร  เวียงอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป  กรรมการ 
 ๑๗. น.ส.สิริลักษณ์  เชาวน์เสริมสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  กรรมการ 
 ๑๘. นางสุภานรี  ไทยโกษา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 
 ๑๙. น.ส.ขจีพันธ์  เสือขำ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 
 ๒๐. น.ส.สุดาภรณ์  อัมพรศักดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  กรรมการ 
 ๒๑. น.ส.นันทิกา  แก้วปัญญา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  กรรมการ 
 ๒๒. น.ส.ยุพา  บุญสุข นักวิชาการพัสดุ   กรรมการ 
 ๒๓. นางมาลัย  รุ่งแสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   กรรมการ 
 ๒๔. น.ส.บุญเรือง  คงพิรอด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   กรรมการ 
 ๒๕. นางพรรณนิภา  เครือษา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   กรรมการ 
 ๒๖. นางมะลิ  กองธรรม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   กรรมการ 
 ๒๗. นางพัสนันท์  เติบภักดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   กรรมการ 
 ๒๘. นายจีระพงษ์  จันทร์คำ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   กรรมการ 
 ๒๙. น.ส.พรธิดา  ดาบอ่อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   กรรมการ 
 ๓๐. น.ส.สุเนตร  แย้มกลิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
 ๓๑. นางสาวพรพิมล  อ่อนอุระ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
 ๓๒. นายวรศักดิ์  กันสุทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญงาน กรรมการ 
 ๓๓. นางทัศนาภา  สินศุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
 ๓๔. นางกนิษฐา  พ่ึงม่วง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   กรรมการ 
 ๓๕. นางลำพึง  อ้นหนู นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   กรรมการ 
 ๓๖. นางณิชาภา  สังข์เมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   กรรมการ 
 ๓๗. นางสาวยุพิน  สิทธิไกรพงษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   กรรมการ 
 ๓๘. นางสาวปวีณรัตน์  สิริธนาเรือง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา กรรมการ 
 ๓๙. นางสรัญญา  แสงชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๔๐. นางนฤมล  จันทร์ฉาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๔๑. นายประเสริฐ  ปานรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๔๒. นางสาวสุพิมล  ทรงประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๔๓. นางสุพัตรา  ปานรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๔๔. นางสาวพัชรี  บุญนาคแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

 ๔๕. นางเกษมศรี  รุณไชย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
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 ๔๖. นายธีรวัฒน์  ถาวรโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

 ๔๗. น.ส.วิไลวรรณ  สุขป้อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ   กรรมการ 

 ๔๘. น.ส.นุชรี  วงศ์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ   กรรมการ 

 ๔๙. นายวิรัตน์  สุทัศน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ   กรรมการ 

 ๕๐. นางอนุตตรีย์  แซ่อุ่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กรรมการ 

 ๕๑. นายบุญสม  อิ้มทับ พนักงานธุรการ ระดับ ส 4/หัวหน้า  กรรมการ 

 ๕๒. นายอัตถพร  จันทรพินิจ ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 4  กรรมการ 

 ๕๓. นายสมบูรณ์  ทรัพย์ศิริ ช่างไม้ ชั้น 4  กรรมการ 

 ๕๔. น.ส.สกาวดาว งามวิลาศ ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)  กรรมการ 

 ๕๕. นายโรจน์  โพธิ์หอม ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)  กรรมการ 

 ๕๖. นายเกรียงศักดิ์  มงคลทอง ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)  กรรมการ 

 ๕๗. นายภานุกร  ปานนิ่ม ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด) กรรมการ 

 ๕๘. นายขจรศักดิ์  เสือขำ ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)  กรรมการ 

 ๕๙. น.ส.จันทิมา  เชื้อบุญไทย ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงินและบัญชี) กรรมการ 
 ๖๐. น.ส.ชลดา  ศรีสมัย ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงินและบัญชี) กรรมการ 
 ๖๑. นางนพมาศ  ฮุยเก๊ีย ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)  กรรมการ 
 ๖๒. นางเพ็ญศิณี ถคนันท์ธนโชติ  ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.ธุรการ)  กรรมการ 
 ๖๓. น.ส.พนิดา  จันทร์สอน ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.ธุรการ)  กรรมการ 
 ๖๔. น.ส.อารีย์  ยังเพ็ง ธุรการโรงเรียน (ช่วยราชการ)  กรรมการ 
 ๖๕. นางสาวทิพย์สุคนธ์ สอนง่าย ช่วยราชการ (ปฏิบัติงาน รร.บ้านดินทอง) กรรมการ 

 ๖๖. นายอำพล  ช้างพินิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ 

 ๖๗. น.ส.คณิตศาสตร์  บุญพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     

 ๖๘. น.ส.สุฑารัตน์  กองจิว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการดำเน ินงานเป ิดเผยข้อม ูลสาธารณะ  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) ตัวช้ีวัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล 
 มีหน้าที่วางแผน จัดทำข้อมูลเพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ 

ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่แผนดำเนินงาน การ

ปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลได้แก่ นโยบายการบริหาร
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ทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่การจัดการเรื่องร้องเรียนการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น

แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน ประกอบด้วย 

 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน 

 O1 โครงสร้าง 

 ๑. นายสมคิด  หาแก้ว  รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒  ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสุราณ ี เมืองมัจฉา  ผอ.กลุ่มอำนวยการ   กรรมการ 

 ๓. นายปิยะ  ธูปทอง  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๔. นางเกษมศรี  รุณไชย  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

 O2 ข้อมูลผู้บริหาร 

 ๑. นายสมคิด  หาแก้ว  รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒  ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสุราณ ี เมืองมัจฉา  ผอ.กลุ่มอำนวยการ   กรรมการ 

 ๓. นายปิยะ  ธูปทอง  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๔. นางเกษมศรี  รุณไชย  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

 O3 อำนาจหน้าที่ 

 ๑. นายสมคิด  หาแก้ว  รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒  ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสุราณ ี เมืองมัจฉา  ผอ.กลุ่มอำนวยการ   กรรมการ 

 ๓. นางจิตติมา  สมถวิล  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กรรมการ 
 ๔. น.ส.นิรัชพร  เวียงอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป   กรรมการ 
 O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

 ๑. นางสุมาลี  ยอดยิ่ง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   ประธานกรรมการ 

 ๒. น.ส.สุเนตร  แย้มกลิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 

 ๓. นางสาวพรพิมล  อ่อนอุระ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 

 ๔. นายวรศักดิ์  กันสุทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญงาน กรรมการ 

 ๕. นางทัศนาภา  สินศุข            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 

 O5 ข้อมูลการติดต่อ 

 ๑. นายสมคิด  หาแก้ว   รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒  ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสุราณ ี เมืองมัจฉา  ผอ.กลุ่มอำนวยการ   กรรมการ 
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 ๓. นายปิยะ  ธูปทอง  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ๑. นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒  ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสุราณี  เมืองมัจฉา  ผอ.กลุ่มอำนวยการ   กรรมการ 

 ๓. น.ส.สุธิดา  แผงดา  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  กรรมการ 

 ๔. นางบุญเรือง คงพิรอด  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กรรมการ 

 ๕. น.ส.พรธิดา  ดาบอ่อน  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กรรมการ 

 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 ๑. นายสมคิด  หาแก้ว  รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒  ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสุราณ ี เมืองมัจฉา  ผอ.กลุ่มอำนวยการ   กรรมการ 

 ๓. นายปิยะ  ธูปทอง  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๔. นางเพ็ญศิณี  ถคนันท์ธนโชติ  ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.ธุรการ)  กรรมการ 

 O8 Q&A 

 ๑. นายสมคิด  หาแก้ว  รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒  ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสุราณ ี เมืองมัจฉา  ผอ.กลุ่มอำนวยการ   กรรมการ 

 ๓. นายปิยะ  ธูปทอง  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๔. นางเพ็ญศิณี  ถคนันท์ธนโชติ  ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.ธุรการ)  กรรมการ 

 O9 Social Network 

 ๑. นายสมคิด  หาแก้ว  รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒  ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสุราณ ี เมืองมัจฉา  ผอ.กลุ่มอำนวยการ   กรรมการ 

 ๓. นายปิยะ  ธูปทอง  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๔. นางเพ็ญศิณี  ถคนันท์ธนโชติ  ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.ธุรการ)  กรรมการ 

 ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน 

 กำกับติดตามโดย  นายสมคิด  หาแก้ว  รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ 

 O10 แผนดำเนินงานประจำปี 

 ๑. นางสุมาลี  ยอดยิ่ง  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสุเนตร  แย้มกลิ่น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 

 O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน 
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 ๑. นางสุมาลี  ยอดยิ่ง  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาวพรพิมล  อ่อนอุระ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 

 ๓. นางสุเนตร  แย้มกลิ่น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 

 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

 ๑. นางสุมาลี  ยอดยิ่ง  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสาวพรพิมล  อ่อนอุระ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 

 ๓. นางสุเนตร  แย้มกลิ่น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 

 O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 ๑. นางสุราณี  เมืองมัจฉา ผอ.กลุ่มอำนวยการ  กรรมการ 

 ๒. ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  กรรมการ 

๓. นางสุมาลี  ยอดยิ่ง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ 

๔. นางลดาวัลย์   กอบฝั้น ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 

๕. นางบุญญดา  วงศ์สุวคันธ    ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ  กรรมการ 

 ๖. น.ส.สุธิดา  แผงดา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 

  ๗. น.ส.สิริลักษณ์  เชาวน์เสริมสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  กรรมการ 

 ๘. น.ส.วรากรณ์  โพธิ์มาก ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 

 ๙. นางราตรี  แจ่มใส  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ  กรรมการ 

 ๑๐. นายพงศ์พีระ  ทองแบบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 

 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

 ๑. นางสุราณี  เมืองมัจฉา  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  กรรมการ 

 ๒. ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  กรรมการ 

๓. นางสุมาลี  ยอดยิ่ง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ 

๔. นางลดาวัลย์   กอบฝั้น ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 

๕. นางบุญญดา  วงศ์สุวคันธ    ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ  กรรมการ 

 ๖. น.ส.สุธิดา  แผงดา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 

  ๗. น.ส.สิริลักษณ์  เชาวน์เสริมสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  กรรมการ 

 ๘. น.ส.วรากรณ์  โพธิ์มาก ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 

 ๙. นางราตรี  แจ่มใส  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ  กรรมการ 

 ๑๐. นายพงศ์พีระ  ทองแบบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
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 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 

 ๑. นางสุราณี  เมืองมัจฉา  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  กรรมการ 

 ๒. ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  กรรมการ 

๓. นางสุมาลี  ยอดยิ่ง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ 

๔. นางลดาวัลย์   กอบฝั้น ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 

๕. นางบุญญดา  วงศ์สุวคันธ    ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ  กรรมการ 

 ๖. น.ส.สุธิดา  แผงดา ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 

  ๗. น.ส.สิริลักษณ์  เชาวน์เสริมสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  กรรมการ 

 ๘. น.ส.วรากรณ์  โพธิ์มาก ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 

 ๙. นางราตรี  แจ่มใส  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ  กรรมการ 

 ๑๐. นายพงศ์พีระ  ทองแบบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 

 O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 

 ๑. นางสุราณี  เมืองมัจฉา  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  กรรมการ 

 ๒. ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  กรรมการ 

๓. นางสุมาลี  ยอดยิ่ง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ 

๔. นางลดาวัลย์   กอบฝั้น ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 

๕. นางบุญญดา  วงศ์สุวคันธ    ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ  กรรมการ 

 ๖. น.ส.สุธิดา  แผงดา ปฏิบัติหน้าทีผ่อ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 

  ๗. น.ส.สิริลักษณ์  เชาวน์เสริมสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  กรรมการ 

 ๘. น.ส.วรากรณ์  โพธิ์มาก ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 

 ๙. นางราตรี  แจ่มใส  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ  กรรมการ 

 ๑๐. นายพงศ์พีระ  ทองแบบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 

 O17 E-Service 

 ๑. นายพงศ์พีระ  ทองแบบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ประธานกรรมการ 

 ๒. นายจีระพงษ์  จันทร์คำ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กรรมการ 

 ๓. นายปิยะ  ธูปทอง   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๔. นางทัศนาภา  สินศุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
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 ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ 

 กำกับติดตาม โดย นายวสันต์  ปานทอง  รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ 

 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

 ๑. น.ส.สิริลักษณ์  เชาวน์เสริมสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสุภานรี  ไทยโกษา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 

  ๓. น.ส.ขจีพันธ์  เสือขำ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 

 ๔. น.ส.สุดาภรณ์  อัมพรศักดิ์       นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 

 ๕. น.ส.นันทิกา  แก้วปัญญา  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 

 ๖. น.ส.อารีย์    ยังเพ็ง                ธุรการโรงเรียน (ช่วยราชการ)   กรรมการ 

 ๗. น.ส.จันทิมา  เชื้อบุญไทย ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงินและบัญชี) กรรมการ 

 ๘. นายภานุกร  ปานนิ่ม ลูกจ้างชั่วคราว  (เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด) กรรมการ 

 ๙. น.ส.ชลดา  ศรีสมัย ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงินและบัญชี) กรรมการ 

 O19 รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 

 ๑. น.ส.สิริลักษณ์  เชาวน์เสริมสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสุภานรี  ไทยโกษา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 

  ๓. น.ส.ขจีพันธ์  เสือขำ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 

 ๔. น.ส.สุดาภรณ์  อัมพรศักดิ์       นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 

 ๕. น.ส.นันทิกา  แก้วปัญญา  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 

 ๖. น.ส.อารีย์    ยังเพ็ง                ธุรการโรงเรียน (ช่วยราชการ)   กรรมการ 

 ๗. น.ส.จันทิมา  เชื้อบุญไทย ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงินและบัญชี) กรรมการ 

 ๘. นายภานุกร  ปานนิ่ม ลูกจ้างชั่วคราว  (เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด) กรรมการ 

 ๙. น.ส.ชลดา  ศรีสมัย ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงินและบัญชี) กรรมการ 

 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

 ๑. น.ส.สิริลักษณ์  เชาวน์เสริมสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสุภานรี  ไทยโกษา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 

  ๓. น.ส.ขจีพันธ์  เสือขำ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 

 ๔. น.ส.สุดาภรณ์  อัมพรศักดิ์       นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 

 ๕. น.ส.นันทิกา  แก้วปัญญา  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 

 ๖. น.ส.อารีย์    ยังเพ็ง                ธุรการโรงเรียน (ช่วยราชการ)   กรรมการ 
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 ๗. น.ส.จันทิมา  เชื้อบุญไทย ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงินและบัญชี) กรรมการ 

 ๘. นายภานุกร  ปานนิ่ม ลูกจ้างชั่วคราว  (เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด) กรรมการ 

 ๙. น.ส.ชลดา  ศรีสมัย ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงินและบัญชี) กรรมการ 

 O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

 ๑. น.ส.สิริลักษณ์  เชาวน์เสริมสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสุภานรี  ไทยโกษา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 

  ๓. น.ส.ขจีพันธ์  เสือขำ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 

 ๔. น.ส.สุดาภรณ์  อัมพรศักดิ์       นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 

 ๕. น.ส.นันทิกา  แก้วปัญญา  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 

 ๖. น.ส.อารีย์    ยังเพ็ง                ธุรการโรงเรียน (ช่วยราชการ)   กรรมการ 

 ๗. น.ส.จันทิมา  เชื้อบุญไทย ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงินและบัญชี) กรรมการ 

 ๘. นายภานุกร  ปานนิ่ม ลูกจ้างชั่วคราว  (เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด) กรรมการ 

 ๙. น.ส.ชลดา  ศรีสมัย ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงินและบัญชี) กรรมการ 

 O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

 ๑. น.ส.สิริลักษณ์  เชาวน์เสริมสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสุภานรี  ไทยโกษา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 

  ๓. น.ส.ขจีพันธ์  เสือขำ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 

 ๔. น.ส.สุดาภรณ์  อัมพรศักดิ์       นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 

 ๕. น.ส.นันทิกา  แก้วปัญญา  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 

 ๖. น.ส.อารีย์    ยังเพ็ง                ธุรการโรงเรียน (ช่วยราชการ)   กรรมการ 

 ๗. น.ส.จันทิมา  เชื้อบุญไทย ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงินและบัญชี) กรรมการ 

 ๘. นายภานุกร  ปานนิ่ม ลูกจ้างชั่วคราว  (เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด) กรรมการ 

 ๙. น.ส.ชลดา  ศรีสมัย ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงินและบัญชี) กรรมการ 

 O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

 ๑. น.ส.สิริลักษณ์  เชาวน์เสริมสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสุภานรี  ไทยโกษา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 

  ๓. น.ส.ขจีพันธ์  เสือขำ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 

 ๔. น.ส.สุดาภรณ์  อัมพรศักดิ์       นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 

 ๕. น.ส.นันทิกา  แก้วปัญญา  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 
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 ๖. น.ส.อารีย์    ยังเพ็ง                ธุรการโรงเรียน (ช่วยราชการ)   กรรมการ 

 ๗. น.ส.จันทิมา  เชื้อบุญไทย ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงินและบัญชี) กรรมการ 

 ๘. นายภานุกร  ปานนิ่ม ลูกจ้างชั่วคราว  (เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด) กรรมการ 

 ๙. น.ส.ชลดา  ศรีสมัย ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงินและบัญชี) กรรมการ 

 O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

 ๑. น.ส.สิริลักษณ์  เชาวน์เสริมสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสุภานรี  ไทยโกษา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 

  ๓. น.ส.ขจีพันธ์  เสือขำ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 

 ๔. น.ส.สุดาภรณ์  อัมพรศักดิ์       นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ 

 ๕. น.ส.นันทิกา  แก้วปัญญา  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 

 ๖. น.ส.อารีย์    ยังเพ็ง                ธุรการโรงเรียน (ช่วยราชการ)   กรรมการ 

 ๗. น.ส.จันทิมา  เชื้อบุญไทย ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงินและบัญชี) กรรมการ 

 ๘. นายภานุกร  ปานนิ่ม ลูกจ้างชั่วคราว  (เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด) กรรมการ 

 ๙. น.ส.ชลดา  ศรีสมัย ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงินและบัญชี) กรรมการ 

 ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 กำกับติดตามโดย นายกิตติพงษ์  โปร่งเจริญ  รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ 

 O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ๑. นางลดาวัลย์  กอบฝั้น ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  ประธานกรรมการ 

 ๒. นางราตรี  แจ่มใส ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ   กรรมการ 

 ๓. นางมาลัย  รุ่งแสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กรรมการ 

 ๔. นางพัสนันท์  เติบภักดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  กรรมการ 

 ๕. น.ส.บุญเรือง  คงพิรอด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กรรมการ 

 ๖. นางพรรณนิภา  เครือษา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  กรรมการ 

 ๗. น.ส.พรธิดา  ดาบอ่อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กรรมการ 

 ๘. นายจีระพงษ์  จันทร์คำ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กรรมการ 

 O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ๑. นางลดาวัลย์  กอบฝั้น ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  ประธานกรรมการ 

 ๒. นางราตรี  แจ่มใส ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ   กรรมการ 

 ๓. นางมาลัย  รุ่งแสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กรรมการ 
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 ๔. นางพัสนันท์  เติบภักดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  กรรมการ 

 ๕. น.ส.บุญเรือง  คงพิรอด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กรรมการ 

 ๖. นางพรรณนิภา  เครือษา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  กรรมการ 

 ๗. น.ส.พรธิดา  ดาบอ่อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กรรมการ 

 ๘. นายจีระพงษ์  จันทร์คำ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กรรมการ 

 O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 ๑. นางลดาวัลย์  กอบฝั้น ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  ประธานกรรมการ 

 ๒. นางราตรี  แจ่มใส ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ   กรรมการ 

 ๓. นางมาลัย  รุ่งแสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กรรมการ 

 ๔. นางพัสนันท์  เติบภักดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  กรรมการ 

 ๕. น.ส.บุญเรือง  คงพิรอด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กรรมการ 

 ๖. นางพรรณนิภา  เครือษา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  กรรมการ 

 ๗. น.ส.พรธิดา  ดาบอ่อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กรรมการ 

 ๘. นายจีระพงษ์  จันทร์คำ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กรรมการ 

 O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

 ๑. นางลดาวัลย์  กอบฝั้น ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  ประธานกรรมการ 

 ๒. นางราตรี  แจ่มใส ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ   กรรมการ 

 ๓. นางมาลัย  รุ่งแสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กรรมการ 

 ๔. นางพัสนันท์  เติบภักดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  กรรมการ 

 ๕. น.ส.บุญเรือง  คงพิรอด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  กรรมการ 

 ๖. นางพรรณนิภา  เครือษา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  กรรมการ 

 ๗. น.ส.พรธิดา  ดาบอ่อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กรรมการ 

 ๘. นายจีระพงษ์  จันทร์คำ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กรรมการ 

 ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส 

 กำกับติดตามโดย 

 ๑. นายวสันต์   ปานทอง   รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ 

 ๒. นายสมคิด  หาแก้ว   รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ 

 ๓. นายกิตติพงษ์  โปร่งเจริญ   รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ 
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 O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ๑. น.ส.สุธิดา  แผงอ่อน ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี ประธานกรรมการ 

 ๒. น.ส.วรากรณ์  โพธิ์มาก ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
 O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ๑. น.ส.สุธิดา  แผงอ่อน ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี ประธานกรรมการ 

 ๒. นายพงศ์พีระ  ทองแบบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 

 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ๑. น.ส.สุธิดา  แผงอ่อน            ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี ประธานกรรมการ 

 ๒. ว่าที่ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ   กรรมการ 
 O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

 ๑. นายพงศ์พีระ  ทองแบบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ประธานกรรมการ 

 ๒. นายจีระพงษ์  จันทร์คำ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กรรมการ 

 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

 ๑. นางสุราณี  เมืองมัจฉา  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  กรรมการ 

 ๒. ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  กรรมการ 

๓. นางสุมาลี  ยอดยิ่ง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ 

๔. นางลดาวัลย์   กอบฝั้น ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 

๕. นางบุญญดา  วงศ์สุวคันธ    ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ  กรรมการ 

 ๖. น.ส.สุธิดา  แผงดา ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 

  ๗. น.ส.สิริลักษณ์  เชาวน์เสริมสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  กรรมการ 

 ๘. น.ส.วรากรณ์  โพธิ์มาก ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 

 ๙. นางราตรี  แจ่มใส  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ  กรรมการ 

 ๑๐. นายพงศ์พีระ  ทองแบบ   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 

 ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต 

 กำกับติดตามโดย 

  ๑. นายวสันต์   ปานทอง   รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ 

  ๒. นายสมคิด  หาแก้ว    รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ 

  ๓. นายกิตติพงษ์  โปร่งเจริญ   รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ 
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 ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

 O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

 ๑. ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ   ประธานกรรมการ 

 ๒. นายอำพล  ช้างพินิจ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  กรรมการ 

 ๓. น.ส.สุฑารัตน์  กองจิว   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

 ๔. นางเกษมศรี  รุณไชย  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

 ๑. ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ   ประธานกรรมการ 

 ๒. น.ส.นุชรี   วงค์แก้ว     ศึกษานิเทศก์ชำนาญกา  กรรมการ 

 ๓. นางสุกัญญา  อำไพพงษ์      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  กรรมการ 

 ๔. น.ส.คณิตศาสตร์  บุญพันธ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

 ๕. นางเพ็ญศิณี ถคนันท์ธนโชติ      ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.ธุรการ)  กรรมการ 

 O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 

 ๑. นางสุราณี  เมืองมัจฉา ผอ.กลุ่มอำนวยการ   กรรมการ 

 ๒. น.ส.วรากรณ์  โพธิ์มาก ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 

 ๓. น.ส.ยุพา  บุญสุข นักวิชาการพัสดุ    กรรมการ  

 ๔. นางจิตติมา  สมถวิล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กรรมการ 

 O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 ๑. นางสุราณี  เมืองมัจฉา ผอ.กลุ่มอำนวยการ   กรรมการ 

 ๒. น.ส.วรากรณ์  โพธิ์มาก ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 

 ๓. น.ส.ยุพา  บุญสุข นักวิชาการพัสดุ    กรรมการ  

 ๔. นางจิตติมา  สมถวิล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กรรมการ 

 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

 ๑. นายกิตติพงษ์  โปร่งเจริญ  รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒ ประธานกรรมการ 

 ๒. ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ   กรรมการ 

 ๓. นางเกษมศรี  รุณไชย  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๔. นางสุมาลี  ยอดยิ่ง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  กรรมการ 

๕. นางทัศนาภา  สินศุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
๖. น.ส.สุเนตร  แย้มกลิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
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O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

๑. นายวสันต์  ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒  ประธานกรรมการ 

๒. นางสรัญญา  แสงชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๓. นางนฤมล  จันทร์ฉาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๔. นายประเสริฐ  ปานรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๕. นางสุกัญญา  อำไพพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 

 ๖. นายธีรวัฒน ์ ถาวรโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 

 ๗. นางสาววิไลวรรณ  สุขป้อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 

๑. นายวสันต์  ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒  ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวสุพิมล  ทรงประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๓. นางสุพัตรา  ปานรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ  

๔. นายประเสริฐ  ปานรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๕. นางสุกัญญา  อำไพพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๖. นายธีรวัฒน ์ ถาวรโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

๑. นายวสันต์  ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒  ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวสุพิมล  ทรงประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๓. นายประเสริฐ  ปานรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๔. นางสุกัญญา  อำไพพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๕. นายธีรวัฒน ์ ถาวรโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 

 ๖. นางสาววิไลวรรณ  สุขป้อม ศึกษานิเทศกช์ำนาญการ กรรมการ 

 ๗. นายวิรัตน์  สุทัศน ์ ศึกษานิเทศกช์ำนาญการ กรรมการ 

 ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 ๑. ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ประธานกรรมการ 

 ๒. นางเกษมศรี  รุณไชย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ  

 ๓. น.ส.พัชรี  บุญนาคแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๔. น.ส.สุฑารัตน์  กองจิว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
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 ๕. น.ส.คณิตศาสตร์  บุญพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๖. นายวิรัตน์  สุทัศน ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 

 ๗. น.ส.นุชรี  วงค์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 

 ๘. นายอำพล  ช้างพินิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 

 O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 ๑. ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ประธานกรรมการ 

 ๒. นางเกษมศรี  รุณไชย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ  

 ๓. น.ส.พัชรี  บุญนาคแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๔. น.ส.สุฑารัตน์  กองจิว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๕. น.ส.คณิตศาสตร์  บุญพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๖. นายวิรัตน์  สุทัศน ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 

 ๗. น.ส.นุชรี  วงค์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 

 ๘. นายอำพล  ช้างพินิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
 ๑. นางเกษมศรี  รุณไชย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๒. น.ส.นุชรี  วงค์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 
 ๑. น.ส.สิริลักษณ์  เชาวน์เสรมิสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุภานรี  ไทยโกษา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 
 ๓. น.ส.นันทิกา  แก้วปัญญา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 ๑. นายปิยะ  ธูปทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายอัตถพร  จันทรพินิจ ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 4 กรรมการ 
 ๔. นายพงศ์พีระ  ทองแบบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
 ๓. นายจีระพงษ์  จันทร์คำ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ 
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
 ๑. นายพงศ์พีระ  ทองแบบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางนพมาศ  ฮุยเกี๊ยะ ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน) กรรมการ 
 ๓. นายโรจน์  โพธิ์หอม ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม) กรรมการ 
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คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่ม 

 ๑. นางสาวพัชรี  บุญนาคแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 

 ๒. น.ส.คณิตศาสตร์  บุญพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 ๓. นางนพมาศ  ฮุยเกี๊ยะ ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน) กรรมการ 

 ๔. นางอนุตตรีย์   แซ่อุ่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ 

คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  

 ๑. ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ประธานกรรมการ 

 ๒. นางสุกัญญา  อำไพพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 

 ๓. น.ส.สุฑารัตน์  กองจิว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 

 ๔. นายธีรวัฒน์  ถาวรโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  กรรมการ 

 ๕. น.ส.นุชรี  วงศ์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  กรรมการ 

 ๖. นายอำพล  ช้างพินิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ 

 ๗. นางอนุตตรีย์  แซ่อุ่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๘. นางเกษมศรี  รุณไชย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  ให้ผู ้ได้รับแต่งตั ้ง ปฏิบัติหน้าที ่ ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกท่าน

ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะ

รักษาผลประโยชน์ของหน่วยงานและมอบความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕      
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คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

ที ่ 304/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 ด้วย รัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ในการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับ
เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที ่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความสำคัญของการ
เตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพ่ือร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยการปลูกและปลุกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต 
และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม 
“คน”โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่า
สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิด ไม่เพิกเฉยต่อ
การทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  
 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก 
เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 2 จึงได้จัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก  เขต 2 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นกรอบทิศทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วน
ราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ
ดำเนินกิจกรรมสำคัญของโครงการที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
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ชอบ ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต กิจ กรรม
การขับเคลื ่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กิจกรรมการดำเนินกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ( ITA Online) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนิน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) เป็นไปตามพันธกิจ ตามเป้าประสงค์ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
คณะกรรมการอำนวยการ  
 มีหน้าที่ให้คำปรึกษา กำกับ ช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม  ตลอดจนแก้ไขปัญหา และสนับสนุนการ
ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 
 1. นางผกาภรณ์  พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2  ประธานกรรมการ 
 2. นายวสันต์  ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2       รองประธานกรรมการ 
 3. นายสมคิด  หาแก้ว รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2       รองประธานกรรมการ 
 4. นายกิตติพงษ ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2       รองประธานกรรมการ 
 5. ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ   กรรมการ 

6. นางสุมาลี  ยอดยิ่ง  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการ 
7. นางสุราณี  เมืองมัจฉา  ผอ.กลุ่มอำนวยการ   กรรมการ 
8. นางลดาวัลย์  กอบฝั้น ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
9. นางบุญญดา  วงศ์สุวคันธ    ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ   กรรมการ 

 10. น.ส.สุธิดา  แผงดา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  กรรมการ 
  11. น.ส.สิริลักษณ์  เชาวน์เสริมสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ   กรรมการ 
 12. น.ส.วรากรณ์  โพธิ์มาก ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
 13. นางราตรี  แจ่มใส ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ   กรรมการ 
 14. นายพงศ์พีระ  ทองแบบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  กรรมการ 
 15. นายศุภณัฐ  จันประตูมอญ ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษา วังทอง 1  กรรมการ 
 16. นายผจงเกียรติ  จีนสลุต ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษา วังทอง 2  กรรมการ 
 17. นายสรณพงศ์  ใยดี ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษา วังทอง 3  กรรมการ 
 18. นายบรรพต  ใจกล้า ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษา วังทอง 4  กรรมการ 
 19. นายสมจิตร  นาคผู้ ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษา วังทอง 5  กรรมการ 
 20. นายเนตร  ใจเร็ว  ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษา บางกระทุ่ม 1  กรรมการ 
 21. นายนเรศวร์  เศรษฐสิงห์ ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษา บางกระทุม่ 2  กรรมการ 
 22. นายสมศักดิ์  กมลรัตน์ ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เนินมะปราง1  กรรมการ 
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 22. นายสุรกิต  ศรีคำ ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เนินมะปราง2  กรรมการ 
 23. นายอำพล  ช้างพินิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการดำเนินงาน 
 มีหน้าที่วางแผน และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต กิจกรรม
การขับเคลื ่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กิจกรรมการดำเนินกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนิน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
 1. นางผกาภรณ์  พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2  ประธานกรรมการ 
 2. นายวสันต์  ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2       รองประธานกรรมการ 
 3. นายสมคิด  หาแก้ว รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2       รองประธานกรรมการ 
 4. นายกิตติพงษ ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2       รองประธานกรรมการ 
 5. ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ   กรรมการ 

6. นางสุมาลี  ยอดยิ่ง  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการ 
7. นางสุราณี  เมืองมัจฉา  ผอ.กลุ่มอำนวยการ   กรรมการ 
8. นางลดาวัลย์  กอบฝั้น ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
9. นางบุญญดา  วงศ์สุวคันธ    ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ   กรรมการ 

 10. น.ส.สุธิดา  แผงดา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  กรรมการ 
  11. น.ส.สิริลักษณ์  เชาวน์เสริมสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ   กรรมการ 
 12. น.ส.วรากรณ์  โพธิ์มาก ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
 13. นางราตรี  แจ่มใส ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ   กรรมการ 
 14. นายพงศ์พีระ  ทองแบบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  กรรมการ 
 15. นายศุภณัฐ  จันประตูมอญ ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษา วังทอง 1  กรรมการ 
 16. นายผจงเกียรติ  จีนสลุต ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษา วังทอง 2  กรรมการ 
 17. นายสรณพงศ์  ใยดี ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษา วังทอง 3  กรรมการ 
 18. นายบรรพต  ใจกล้า ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษา วังทอง 4  กรรมการ 
 19. นายสมจิตร  นาคผู้ ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษา วังทอง 5  กรรมการ 
 20. นายเนตร  ใจเร็ว  ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษา บางกระทุ่ม 1  กรรมการ 
 21. นายนเรศวร์  เศรษฐสิงห์ ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษา บางกระทุ่ม 2  กรรมการ 
 22. นายสมศักดิ์  กมลรัตน์ ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เนินมะปราง1  กรรมการ 
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 22. นายสุรกิต  ศรีคำ ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษา เนินมะปราง2  กรรมการ 
 23. นายปิยะ  ธูปทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 24. นางจิตติมา  สมถวิล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   กรรมการ 
 25. น.ส.นิรัชพร  เวียงอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป   กรรมการ 
 26. นางสุภานรี  ไทยโกษา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  กรรมการ 
 27. น.ส.ขจีพันธ์  เสือขำ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  กรรมการ 
 28. น.ส.สุดาภรณ์  อัมพรศักดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   กรรมการ 
 29. น.ส.นันทิกา  แก้วปัญญา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  กรรมการ 
 30. น.ส.ยุพา  บุญสุข นักวิชาการพัสดุ   กรรมการ 
 31. นางมาลัย  รุ่งแสง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   กรรมการ 
 32. น.ส.บุญเรือง  คงพิรอด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   กรรมการ 
 33. นางมะลิ  กองธรรม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   กรรมการ 
 34. นางพรรณนิภา  เครือษา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   กรรมการ 
 35. นางพัสนันท์  เติบภักดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   กรรมการ 
 36. นายจีระพงษ์  จันทร์คำ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   กรรมการ 
 37. น.ส.พรธิดา  ดาบอ่อน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   กรรมการ 
 38. น.ส.สุเนตร  แย้มกลิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
 39. นางสาวพรพิมล  อ่อนอุระ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
 40. นางทัศนาภา  สินศุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
 41. นายวรศักดิ์  กันสุทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญงาน กรรมการ 
 42. นางกนิษฐา  พึ่งม่วง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   กรรมการ 
 43. นางลำพึง  อ้นหนู นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   กรรมการ 
 44. นางณิชาภา  สังข์เมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   กรรมการ 
 45. นางสาวยุพิน  สิทธิไกรพงษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   กรรมการ 
 46. นางสาวปวีณรัตน์  สิริธนาเรือง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา กรรมการ 
 47. นางสรัญญา  แสงชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 48. นางสาวสุพิมล  ทรงประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 49. นางนฤมล  จันทร์ฉาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 50. นายประเสริฐ  ปานรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 51. นางสุพัตรา  ปานรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 52. นางสาวพัชรี  บุญนาคแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 53. นางเกษมศรี  รุณไชย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
 54. นายวิรัตน์  สุทัศน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ   กรรมการ 
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 55. นายธีรวัฒน์  ถาวรโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ   กรรมการ 
 56. น.ส.วิไลวรรณ  สุขป้อม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ   กรรมการ 
 57. น.ส.นุชรี  วงศ์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ   กรรมการ 
 58. นางอนุตตรีย์  แซ่อุ่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กรรมการ 
 59. นายบุญสม  อิ้มทับ พนักงานธุรการ ระดับ ส 4/หัวหน้า  กรรมการ 
 60. นายอัตถพร  จันทรพินิจ ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 4  กรรมการ 
 61. นายสมบูรณ์  ทรัพย์ศิริ ช่างไม้ ชั้น 4  กรรมการ 
 62. น.ส.สกาวดาว  งามวิลาศ ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)  กรรมการ 
 63. นายโรจน์  โพธิ์หอม ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)  กรรมการ 
 64. นายเกรียงศักดิ์  มงคลทอง ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)  กรรมการ 
 65. นายภานุกร  ปานนิ่ม ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด) กรรมการ 
 66. นายขจรศักดิ์  เสือขำ ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)  กรรมการ 
 67. น.ส.จันทิมา  เชื้อบุญไทย ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงินและบัญชี) กรรมการ 
 68. น.ส.ชลดา  ศรีสมัย ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.การเงินและบัญชี) กรรมการ 
 69. นางนพมาศ  ฮุยเก๊ีย ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)  กรรมการ 
 70. นางเพ็ญศิณี  ถคนันท์ธนโชติ  ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.ธุรการ)  กรรมการ 
 71. น.ส.พนิดา  จันทร์สอน ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.ธุรการ)  กรรมการ 
 72. น.ส.อารีย์  ยังเพ็ง ธุรการโรงเรียน (ช่วยราชการ)  กรรมการ 
 73. นางสาวทิพย์สุคนธ์  สอนง่าย ช่วยราชการ (ปฏิบัติงาน รร.บ้านดินทอง) กรรมการ 
 74. นายอำพล  ช้างพินิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ        กรรมการและเลขานุการ 
 75. น.ส.คณิตศาสตร์  บุญพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     
 76. น.ส.สุฑารัตน์  กองจิว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
 1. นางเกษมศรี  รุณไชย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. น.ส.นชุรี  วงค์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 
 1. น.ส.สิริลักษณ์  เชาวน์เสรมิสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ประธานกรรมการ 
 2. นางสุภานรี  ไทยโกษา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 
 3. น.ส.นันทิกา  แก้วปัญญา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ 
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 1. นายปิยะ  ธูปทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. นายอัตถพร  จันทรพินิจ ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 4 กรรมการ 
 3. นายพงศ์พีระ  ทองแบบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
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 4. นายจีระพงษ์  จันทร์คำ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ 
คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
 1. นายพงศ์พีระ  ทองแบบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ประธานกรรมการ 
 2. นางนพมาศ  ฮุยเกี๊ยะ ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน) กรรมการ 
 3. นายโรจน์  โพธิ์หอม ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม) กรรมการ 
คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/เครื่องดื่ม 
 1. นางสาวพัชรี  บุญนาคแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 2. น.ส.คณิตศาสตร์  บุญพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 3. นางนพมาศ  ฮุยเกี๊ยะ ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน) กรรมการ 
 4. นางอนุตตรีย์   แซ่อุ่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ 
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  
 1. ว่าที่ ร.ต.วฒุิพงษ์  บุญญพันธ์โสภณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ประธานกรรมการ 
 2. นางสุกัญญา  อำไพพงษ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
 3. น.ส.สุฑารัตน์  กองจิว  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการ 
 4. นายธีรวัฒน์  ถาวรโชติ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  กรรมการ 
 5. น.ส.นุชรี  วงศ์แก้ว  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  กรรมการ 
 6. นายอำพล  ช้างพินิจ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ        กรรมการและเลขานุการ 
 7. นางอนุตตรีย์  แซ่อุ่น  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 8. นางเกษมศรี  รุณไชย  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  ให้ผู ้ได้รับแต่งตั ้ง ปฏิบัติหน้าที ่ ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกท่าน
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะ
รักษาผลประโยชน์ของหน่วยงานและมอบความเป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
   สั่ง  ณ  วันที่  9  มิถุนายน  พ.ศ. 2565      
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คณะผู้จัดทำ 
 

ที่ปรึกษา 
1. นางผกาภรณ์  พลายสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  
2. นายวสันต์  ปานทอง  รองอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  
3. นายสมคิด  หาแก้ว     รองอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  
4. นายกิตติพงษ์  โปร่งเจริญ รองอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  
 
คณะทำงาน 
๑. นายวสันต์  ปานทอง  รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต ๒    
๒. นางสาวสุพิมล  ทรงประดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   
๓. นางสุพัตรา  ปานรอด  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ    
๔. นายประเสริฐ  ปานรอด  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   
๕. นางสุกัญญา  อำไพพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ   
๖. นายธีรวัฒน ์ ถาวรโชต ิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ   
 
จัดทำรายงาน/พิมพ์/ออกแบบ 
๑. นายธีรวัฒน ์ ถาวรโชต ิ       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  
๒. นางสุกัญญา  อำไพพงษ์       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
๓. นายอำพล ช้างพินิจ        ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก  เขต 2


