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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ� 

ขัน้พืน้ฐ�น โดยสำ�นกัพฒัน�นวตักรรมก�รจัดก�ร

ศึกษ� เป็นผู้ดำ�เนินก�รขับเคลื่อนโครงก�ร 

เสริมสร้�งคุณธรรม จริยธรรม และธรรม�ภิบ�ลใน สถ�นศึกษ�  

“ปอ้งกันก�รทจุรติ” (โครงก�รโรงเรยีนสจุรติ) โดยคว�มรว่มมือกับสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ (ป.ป.ช.) ซึ่ง

มีพันธกรณีในก�รดำ�เนินก�รป้องกัน ปลูกฝัง และสร้�งเครือข่�ยอย่�ง 

เป็นรูปธรรมและมีคว�มยั่งยืน

เอกส�รแนวท�งก�รดำ�เนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด 

จดัทำ�ข้ึนเพือ่ใหผู้แ้ทนทีไ่ดร้บัก�รคดัเลอืกจ�กสำ�นกัง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศกึษ� 

เป็น ป.ป.ช. สพฐ.ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด และคณะกรรมก�ร 

ป.ป.ช. สพฐ.ระดับจังหวัด ระดับภ�ค ให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในบทบ�ท 

หน้�ที่ พร้อมเปลี่ยนแปลงตนเองให้มีคว�มซื่อสัตย์สุจริต และเป็นผู้นำ� 

ในก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต

สำ�นกัพฒัน�นวตักรรมก�รจดัก�รศกึษ� หวงัเปน็อย�่งยิง่ว�่ เอกส�ร

แนวท�งก�รดำ�เนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด จะเป็นประโยชน์

ต่อสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ที่เข้�ร่วมโครงก�รโรงเรียนสุจริต และ 

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย

                         ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ค�ำชี้แจง
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ� 

ขัน้พืน้ฐ�นตระหนกัถงึคว�มสำ�คญัของก�รปอ้งกนั
ก�รทจุรติ จงึมอบหม�ยให้สำ�นกัพัฒน�นวตักรรม
ก�รจัดก�รศึกษ� ดำ�เนินง�นโครงก�รเสริมสร้�ง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรม�ภิบ�ลในสถ�นศึกษ� “ป้องกันก�รทุจริต” 
(โครงก�รโรงเรียนสุจริต) เพื่อปลูกจิตสำ�นึกให้นักเรียน สังกัดสำ�นักง�น
คณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พ้ืนฐ�นทกุคนมคีว�มรูเ้ท�่ทนัก�รเปลีย่นแปลง 
มีทักษะกระบวนก�รคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่�งพอเพียง และ 
จติส�ธ�รณะ ยดึม่ันในคุณธรรม จรยิธรรม ควบคูกั่บก�รพัฒน�คร ูผู้บรหิ�ร
และบุคล�กรท�งก�รศึกษ� โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่�ยเข้�ม�มีส่วนร่วม 
ในก�รดำ�เนินง�นเพื่อให้เกิดคว�มโปร่งใส เสมอภ�คและเป็นธรรม รวมทั้ง
ก�รฝกึปฏบิตัใิหนั้กเรยีนมีทักษะกระบวนก�รคดิ เหน็แก่ประโยชนส่์วนรวม
ม�กกว�่ประโยชนส์ว่นตน อนัจะนำ�ม�ซึง่ก�รปลกูฝงัใหน้กัเรยีนเปน็คนทีม่ี
คว�มซื่อสัตย์สุจริต

สำ�นกัพฒัน�นวัตกรรมก�รจดัก�รศกึษ�ไดด้ำ�เนนิโครงก�รเสรมิสร�้ง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรม�ภิบ�ลในสถ�นศึกษ� “ป้องกันก�รทุจริต” 
(โครงก�รโรงเรยีนสจุรติ) ตัง้แตป่งีบประม�ณ ๒๕๕๖ โดยไดด้ำ�เนนิกจิกรรม
เพื่อพัฒน�ผู้บริห�รสถ�นศึกษ� ครู นักเรียนและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� 
ให้ประพฤติปฏบิตัตินใหส้อดคล้องกบัแนวท�งของ “ปฏญิญ�โรงเรยีนสจุรติ” 
ทั้ง ๓ ด้�น ได้แก่ ด้�นก�รป้องกัน ด้�นก�รปลูกฝัง และด้�นก�รสร้�ง 
เครอืข�่ยใหก้บัโรงเรียนสจุริตต้นแบบ จำ�นวน ๒๒๕ โรงเรยีน และดำ�เนนิก�ร
ขย�ยเครือข่�ยโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ในปีงบประม�ณ ๒๕๕๗ 
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สำ�หรับปีงบประม�ณ ๒๕๕๘ จะขย�ยเครือข่�ยโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้นอีก 
รอ้ยละ ๒๐ ของจำ�นวนโรงเรยีนในสงักดัสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รศกึษ�
ขั้นพื้นฐ�น ปีงบประม�ณ ๒๕๕๙ จะขย�ยเครือข่�ยโรงเรียนสุจริตเพิ่มขึ้น
อกีรอ้ยละ ๓๐ นอกจ�กนีใ้นปงีบประม�ณ ๒๕๖๐ สำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร
ก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นกำ�หนดเป้�หม�ยที่จะขย�ยเครือข่�ยให้ทุกโรงเรียน 
ในสังกดัเข�้ร่วมโครงก�รโรงเรยีนสจุรติครบทกุโรงเรยีน รวมทัง้สำ�นกัง�นเขต
พืน้ทีก่�รศกึษ�ทกุเขต จะต้องเข้�ร่วมโครงก�รสำ�นักง�นเขตพืน้ทีก่�รศึกษ�
สุจริตต�มนโยบ�ย “สพฐ.ใสสะอ�ด ปร�ศจ�กคอร์รัปชัน” และจะต้องรับ
ก�รประเมนิคณุธรรมและคว�มโปรง่ใสในก�รดำ�เนินง�นของหนว่ยง�นภ�ครฐั 
(ITA) จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ร่วมกับสำ�นักง�น
คณะกรรมก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทจุริตแหง่ช�ต ิ(สำ�นกัง�น ป.ป.ช.)

เพือ่เปน็ก�รเตรยีมก�รรองรบัก�รขย�ยตวัของเครอืข�่ยโรงเรยีนสจุรติ 
และสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�สจุรติทีจ่ะเพิม่ข้ึน สำ�นักพฒัน�นวัตกรรม 
ก�รจดัก�รศกึษ�จงึดำ�เนนิก�รจดัทำ�เอกส�รคูม่อืแนวท�งก�รดำ�เนนิกจิกรรม 
ต�มโครงก�รเสรมิสร�้งคณุธรรม จรยิธรรม และธรรม�ภบิ�ลในสถ�นศกึษ� 
“ป้องกนัก�รทจุรติ” (โครงก�รโรงเรยีนสจุรติ) เพือ่ใชเ้ปน็เครือ่งมอืในก�รชีแ้จงและ
สร�้งคว�มเข�้ใจใหก้บับคุล�กรทกุคนในโรงเรยีนและสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ� 
ที่เข้�ร่วมเป็นเครือข่�ยโรงเรียนสุจริต ได้ศึกษ�และใช้เป็นแนวท�งใน 
ก�รดำ�เนินง�นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�เกิด
คุณลักษณะ ๕ ประก�รของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนก�รคิด 
มีวินัย ซื่ิอสัตย์สุจริต อยู่อย่�งพอเพียง และจิตส�ธ�รณะ

เอกส�รคู่มือแนวท�งก�รดำ�เนินกิจกรรมต�มโครงก�รเสริมสร้�ง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรม�ภิบ�ลในสถ�นศึกษ� “ป้องกันก�รทุจริต” 
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(โครงก�รโรงเรียนสุจริต) ประกอบด้วยเอกส�รก�รดำ�เนินกิจกรรมสำ�หรับ
สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สุจริต จำ�นวน ๔ เรื่อง เอกส�รก�รดำ�เนิน 
กิจกรรมสำ�หรับโรงเรียนที่เข้�โครงก�รโรงเรียนสุจริต จำ�นวน ๙ เรื่อง และ
เอกส�รประกอบก�รประเมินสำ�นกัง�นเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�สจุรติและโรงเรยีน
สุจริต จำ�นวน ๓ เรื่อง ได้แก่ 

๑. เอกสารแนวทางการด�าเนนิกจิกรรมส�าหรับส�านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาสุจริต ประกอบด้วย

  ๑.๑ แนวท�งก�รดำ�เนินง�นสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สุจริต
  ๑.๒ แนวท�งก�รดำ�เนินกิจกรรมเกณฑ์ม�ตรฐ�นสำ�นักง�น
   เขตพื้นที่ก�รศึกษ�สุจริต
  ๑.๓ แนวท�งก�รดำ�เนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด
  ๑.๔ แนวท�งก�รดำ�เนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒน�สำ�นักง�น
   เขตพื้นที่ก�รศึกษ�สุจริต

๒. เอกสารแนวทางการด�าเนินกิจกรรมส�าหรับโรงเรียนสุจริต 
ประกอบด้วย

  ๒.๑  แนวท�งก�รดำ�เนินง�นโรงเรียนสุจริต
  ๒.๒  แนวท�งก�รดำ�เนินกิจกรรมเกณฑ์ม�ตรฐ�นโรงเรียนสุจริต
  ๒.๓  แนวท�งก�รดำ�เนินกจิกรรม ป.ป.ช. สพฐ.นอ้ย/ป.ป.ช. สพฐ.
   ชุมชน
  ๒.๔  แนวท�งก�รดำ�เนินกิจกรรมถอดบทเรียน (ฺBest Practice)
  ๒.๕  แนวท�งก�รดำ�เนนิกจิกรรมค�่ยเย�วชน “คนดขีองแผน่ดนิ”
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  ๒.๖  แนวท�งก�รดำ�เนินกิจกรรมบริษัทสร้�งก�รดี
  ๒.๗  แนวท�งก�รดำ�เนินกิจกรรมสร้�งสำ�นึกพลเมือง
   (Project Citizen)
  ๒.๘ แนวท�งก�รดำ�เนินกิจกรรมสร้�งสรรค์ต่อต้�นก�รทุจริต
   ผ่�นสื่อภ�พยนตร์สั้น
  ๒.๙  แนวท�งก�รดำ�เนินกจิกรรมก�รวจิยัต�มรปูแบบก�รพฒัน�
   สถ�นศึกษ�โครงก�รโรงเรียนสุจริต

๓. เอกสารคู่มือที่ใช้ในการประเมินส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุจริตและโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย

  ๓.๑ คู่มือแบบประเมินเกณฑ์ม�ตรฐ�นโรงเรียนสุจริต
  ๓.๒ คู่มือแบบประเมินคุณธรรมและคว�มโปร่งใสในก�ร
   ดำ�เนนิง�นของหนว่ยง�นภ�ครฐั (Integrity & Transparency 
   Assessment: ITA)
  ๓.๓ คู่มือแบบประเมินโรงเรียนสุจริตพระร�ชท�น
   ด้�นคว�มโปร่งใส
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      ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด ๑๙

           ๓.๒.๑.๔ แนวท�งก�รสรรห�คณะกรรมก�ร

      ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด ๑๙

  ๓.๒.๒  คณะกรรมก�ร ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด ระดับภ�ค ๒๐

           ๓.๒.๒.๑ คณะกรรมก�ร ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด

      ระดับภ�ค ๒๐

    ๓.๒.๒.๒ องค์ประกอบของคณะกรรมก�ร

      ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด ระดับภ�ค   ๒๑

แนวทางการดำาเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด



แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด

           ๓.๒.๒.๓ แนวทางการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

      ป.ป.ช.สพฐ.จังหวัด ระดับภาค ๒๒

           ๓.๒.๒.๔ แนวทางการสรรหาคณะกรรมการ

      ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด ระดับภาค ๒๒

 ๓.๓ แผนภูมิการประสานงานของคณะกรรมการ

  ป.ป.ช.สพฐ.จังหวัด ๒๓

 ๓.๔ ปฏิญญา ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด ๒๔

 ๓.๕ ข้อตกลง ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด ๒๔

 ๓.๖ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด ๒๕

๔. การรายงานผล    ๒๖

๕. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๒๖

 l	ภาคผนวก                                                   ๒๗

 l	เกณฑ์มาตรฐานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”

  (โครงการโรงเรียนสุจริต)   ๓๐

 l	ตัวอย่างค�าสั่งส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด ระดับ

  กลุ่มจังหวัด                                                   ๓๑

   l	ตัวอย่างประกาศส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ. จังหวัด ระดับภาค ๓๕

แนวทางการดำาเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด



แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด

   l	ส�าเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและ

  ปราบปรามการทุจริต ระหว่าง ส�านักงานคณะกรรมการ

  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับกระทรวง

  ศึกษาธิการ   ๔๐

	 l	ส�าเนาค�าสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

  การทุจริตแห่งชาติ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

  ประสานความร่วมมือป้องกันการทุจริตในระดับ

  การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ๔๓

แนวทางการดำาเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด



แนวทางการดำาเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด

แนวทางการดำาเนินกิจกรรม
ป.ป.ช. สพฐ. ระดับจังหวัด



๑๐ แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด



แนวทางการดำาเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด 1

๑. กรอบแนวคิด
จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม 

การทจุรติระหวา่งส�านกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ

แห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.) กับ กระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบร่วมกัน 

ในการสง่เสรมิสนบัสนนุ เผยแพรแ่ละประสานการเสริมสร้างทศันคต ิค่านิยม 

ความซือ่สตัยส์จุรติในหนว่ยงาน และบคุลากรในสงักัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศทุกระดับ 

เพื่อยกระดับให้กระทรวงศึกษาธิการไทย ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต

ทุกรูปแบบ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ

ส�านักงาน ป.ป.ช. เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต 

การด�าเนนิการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ ส�านกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชมุครัง้ที ่

๕๐๐-๖๕/๒๕๕๖ เมือ่วนัที ่๒๙ สงิหาคม ๒๕๕๖ ให้แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ

ประสานความร่วมมือป้องกันการทุจริตในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อให้การด�าเนินงานข้อตกลงและการประสานความร่วมมือในการ 

ด�าเนินการระหว่างส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติ กับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๑

แนวทางการด�าเนินกิจกรรม
ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด

แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด

แนวทางการดำาเนินกิจกรรม 
ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด

แนวทางการดำาเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด 1



แนวทางการดำาเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด2
๒

ในการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต และพัฒนาหลักสูตรการเรียน 

การสอนส�าหรับผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูนกัเรยีนและบคุลากรสงักัดส�านกังาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด�าเนินกิจกรรม

ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน 

สถานศกึษา “ปอ้งกนัการทจุรติ” (โครงการโรงเรยีนสจุรติ) ตัง้แตป่งีบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีเป้าหมายให้ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ 

สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งเข้าร่วมโครงการได้ครบ ภายในปี ๒๕๖๐

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการ

โรงเรยีนสจุรติ) ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ได้ก�าหนดใหมี้ 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน 

และคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ ด้านการ 

ประสานงานแตกต่างกันไปตามที่ก�าหนดไว้ในแนวทางการด�าเนินกิจกรรม 

ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด ฉบับนี้

๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงานของ ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด 

๒. เพือ่เปน็แนวทางในการสรา้งเครอืขา่ยการมสีว่นรว่มในการปอ้งกนั 

และต่อต้านการทุจริต

แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด
แนวทางการดำาเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด2



แนวทางการดำาเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด 3
๓

๓. แนวทางการดำาเนินกิจกรรม
 ๓.๑ แนวทางการคัดเลือกตัวแทน ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด 

   ๑. คุณสมบัติ

   ๑. เป็นข้าราชการสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน (สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ) 

   ๒. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 

   ๓. มีความรู้ความสามารถและหรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

   ๔. มีสัญชาติไทย 

   ๕. มีอายุไม่ต�ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ 

   ๖. รับหรือเคยรับราชการในระดับไม่ต�ากว่าผู้อ�านวยการกอง

หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้และประสบการณ์หรือมี

ผลงานเป็นที่ยอมรับในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต 

  ๒. ไม่มีลักษณะต้องห้าม 

   ๑) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

   ๒) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค�าสั่งที่ชอบด้วย

กฎหมาย 

   ๓) ติดยาเสพติดให้โทษ 

   ๔) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 

   ๕) ต้องค�าพิพากษาให้จ�าคุก แม้ว่าคดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือ

มีการรอการลงโทษ หรือเคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาอันถึงที่สุดให้

จ�าคกุ เว้นแตใ่นความผดิทีไ่ดก้ระท�าโดยประมาทหรือความผดิลหโุทษ หรอื

แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด
แนวทางการดำาเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด 3



แนวทางการดำาเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด4๔

ความผิดฐานหมิ่นประมาท 

   ๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงาน

ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

   ๗) เคยต้องค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็น

ของแผ่นดิน เพราะร�ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

   ๘) เคยถูกถอดถอนจากต�าแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด

 ๓.๒ การประสานงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.จังหวัด

   การด�าเนินงาน และการประสานงาน ของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด  เพื่อส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่ ประสานงานให้เกิด 

การเสริมสร้างทัศนคติ  ค่านิยม ในความซื่อสัตย์สุจริต  และมีคุณลักษณะ 

๕ ประการของโรงเรยีนสจุรติ คือ ทักษะกระบวนการคดิ มวีนิยั ซือ่สตัยส์จุรติ 

อยูอ่ยา่งพอเพยีง และจติสาธารณะ  ให้หนว่ยงาน และบคุลากรในหนว่ยงาน  

ตลอดจนบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษา ในการยกระดบัใหห้นว่ยงาน 

ใสสะอาด  ปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบและมีส่วนร่วมในการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต  ร่วมกับส�านักงาน ป.ป.ช.ประจ�าจังหวัด 

ประกอบด้วยคณะกรรมการ ประสานงาน ๒ ระดับ ได้แก่ คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด และคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.

จังหวัด ระดับภาค โดยมีรายละเอียดดังนี้

    ๓.๒.๑ คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.จังหวดั ระดบักลุม่จงัหวดั

      ๓.๒.๑.๑ การก�าหนดกลุ่มจังหวัดคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด มีรายละเอียดดังนี้

แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัดแนวทางการดำาเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด4



แนวทางการดำาเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด 5๔

ความผิดฐานหมิ่นประมาท 

   ๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงาน

ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

   ๗) เคยต้องค�าพิพากษาหรือค�าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็น

ของแผ่นดิน เพราะร�ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

   ๘) เคยถูกถอดถอนจากต�าแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด

 ๓.๒ การประสานงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.จังหวัด

   การด�าเนินงาน และการประสานงาน ของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด  เพื่อส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่ ประสานงานให้เกิด 

การเสริมสร้างทัศนคติ  ค่านิยม ในความซื่อสัตย์สุจริต  และมีคุณลักษณะ 

๕ ประการของโรงเรยีนสจุรติ คือ ทักษะกระบวนการคิด มวีนิยั ซือ่สตัยส์จุริต 

อยูอ่ยา่งพอเพยีง และจิตสาธารณะ  ให้หนว่ยงาน และบุคลากรในหนว่ยงาน  

ตลอดจนบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษา ในการยกระดบัใหห้นว่ยงาน 

ใสสะอาด  ปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบและมีส่วนร่วมในการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริต  ร่วมกับส�านักงาน ป.ป.ช.ประจ�าจังหวัด 

ประกอบด้วยคณะกรรมการ ประสานงาน ๒ ระดับ ได้แก่ คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด และคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.

จังหวัด ระดับภาค โดยมีรายละเอียดดังนี้

    ๓.๒.๑ คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.จงัหวดั ระดบักลุม่จงัหวดั

      ๓.๒.๑.๑ การก�าหนดกลุ่มจังหวัดคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วยคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด มีรายละเอียดดังนี้
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  ๑) กลุ่มจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต ๑ 

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต ๒  

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

  ๒) กลุ่มจังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒

   ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต ๑

   ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียธุยา เขต ๒

  ๓) กลุ่มจังหวัดปทุมธานี สระบุรี ประกอบด้วย

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒

  ๔) กลุ่มจังหวัดสิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง ประกอบด้วย

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑
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   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

  ๕) กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ประกอบด้วย

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

  ๖) กลุ่มจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ประกอบด้วย

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

  ๗) กลุ่มจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี ประกอบด้วย

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๘  

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ 

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒
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   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔

  ๘) กลุ่มจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม ประกอบด้วย

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒

  ๙) กลุม่จงัหวดัเพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์สมทุรสงคราม สมทุรสาคร 

ประกอบด้วย

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐  

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต ๑

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต ๒

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

   ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด



แนวทางการดำาเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด8๘

  ๑๐) กลุ่มจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกอบด้วย

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ 

    ส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสรุาษฎรธ์านี  เขต ๑

    ส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสรุาษฎรธ์านี  เขต ๒

    ส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสรุาษฎรธ์านี  เขต ๓

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒

  ๑๑) กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุงประกอบด้วย

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

    ส�านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต ๑

    ส�านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต ๒

    ส�านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต ๓

    ส�านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครศรธีรรมราช เขต ๔

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒

  ๑๒) กลุ่มจังหวัดตรัง กระบี่ ประกอบด้วย

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ 

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ 

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ 

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
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  ๑๓) กลุ่มจังหวัดพังงา ภูเก็ต ระนอง ประกอบด้วย
    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ 
    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

  ๑๔) กลุ่มจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา ประกอบด้วย
    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕ 
    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต ๑
    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต ๒
    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต ๓
    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต ๑
    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต ๒
    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต ๓
    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒
    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓ 

  ๑๕) กลุ่มจังหวัดสงขลา สตูล ประกอบด้วย
    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ 
    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑
    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒
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    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

 ๑๖) กลุ่มจังหวัดจันทบุรี ตราด ประกอบด้วย

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ 

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต ๒

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

  ๑๗) กลุ่มจังหวัดชลบุรี ระยอง ประกอบด้วย

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ 

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต ๒

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต ๓

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒

  ๑๘) กลุ่มจังหวัดเลย หนองบัวลำาภู ประกอบด้วย

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๙ 

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒
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    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓

    ส�านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบวัล�าภ ูเขต ๑

    ส�านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบวัล�าภ ูเขต ๒

  ๑๙) กลุ่มจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ 

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔

  ๒๐) กลุ่มจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ ประกอบด้วย

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

  

  ๒๑) กลุ่มจังหวัดนครพนม มุกดาหาร ประกอบด้วย

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ 

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  
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๑๒

  ๒๒) กลุ่มจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๓ 

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓

  ๑๓) กลุ่มจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓

  ๒๔) กลุ่มจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕
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๑๓

  ๒๕) กลุ่มจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ 

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓

  ๒๖ กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ 

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓

  ๒๗) กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร ประกอบด้วย

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ 

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒
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๑๔

  ๒๘) กลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี อำานาจเจริญ ประกอบด้วย

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ 

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ�านาจเจริญ 

  ๒๙) กลุ่มจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ 

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓

  ๓๐) กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ 

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔
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๑๕

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๕

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

  

  ๓๑) กลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

 ๓๒) กลุ่มจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

  ๓๓) กลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒

แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด



แนวทางการดำาเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด16

๑๖

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒

  ๓๔) กลุ่มจังหวัดลำาปาง ลำาพูน   ประกอบด้วย

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕   

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล�าปาง เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล�าปาง เขต ๒

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล�าปาง เขต ๓

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล�าพูน เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล�าพูน เขต ๒

  ๓๕) กลุ่มจังหวัดเชียงราย พะเยา ประกอบด้วย

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ 

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
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๑๗

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒

  ๓๖) กลุ่มจังหวัดแพร่ น่าน ประกอบด้วย

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ 

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒

  

  ๓๗) กลุ่มจังหวัดสุโขทัย ตาก ประกอบด้วย

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ 

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒

  ๓๘) กลุ่มจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประกอบด้วย

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒
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    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒

  ๓๙) กลุ่มจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ 

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓

  ๔๐) กลุ่มจังหวัดกำาแพงเพชร พิจิตร ประกอบด้วย

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก�าแพงเพชร เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก�าแพงเพชร เขต ๒

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒

  ๔๑) กลุ่มจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ประกอบด้วย

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓
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๑๙

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑

    ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

  ๓.๒.๑.๒ คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด 

ประกอบด้วย ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด  ทุกส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ในกลุ่มจังหวัดนั้นๆ

  ๓.๒.๑.๓ กรอบแนวทางการปฏิบัติงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.

จังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด

      ๑.) ปฏบิติัตามบทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.

       จังหวัด

      ๒.) ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วม

มือในการด�าเนินกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)

      ๓.) พิจารณาตั้งอนุกรรมการ หรือคณะท�างานเพื่อปฏิบัติ

หน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.จงัหวัด ระดบักลุม่จงัหวดั มอบหมาย

     ๔.) จัดท�ารายงานประจ�าปีเกี่ยวกับการด�าเนินงานตาม

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.จังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด

๓.๒.๑.๔ แนวทางการสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด 

ระดับกลุ่มจังหวัด

     ๑.) พิจารณาคัดเลือก ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด จ�านวน ๑ คน 

เพื่อท�าหน้าที่ประธานกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ระดับกลุ่มจังหวัด
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     ๒.) ประธานกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.จังหวัด ระดับกลุ่ม

จงัหวดั เสนอชือ่กรรมการฝา่ยตา่ง ๆ  ไดต้ามความเหมาะสมเพ่ือใหส้�านกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาด�าเนินการต่อไป

๓.๒.๒  คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด ระดับภาค

การก�าหนดภาคของคณะกรรมการป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด ระดับภาค

    ๓.๒.๒.๑  คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด ระดับภาค  

ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด ภาค ๑ – ๙ มี 

รายละเอียดดังนี้

      ๑. คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด ภาค ๑ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ 

และกรุงเทพมหานคร

      ๒. คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด ภาค ๒ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี 

ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และนครนายก 

       ๓. คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด ภาค ๓ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 

บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี และอ�านาจเจริญ

       ๔. คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด ภาค ๔ 

มหีนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบครอบคลุมพืน้ทีจั่งหวดัขอนแกน่ มหาสารคาม 

ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม อุดรธานี หนองบัวล�าภู 
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หนองคาย เลย และบึงกาฬ

      ๕. คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด ภาค ๕ มีหน้าที่ 

และความรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ล�าพูน แม่ฮ่องสอน 

ล�าปาง น่าน แพร่ เชียงราย และพะเยา 

      ๖. คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด ภาค ๖ 

มหีน้าที ่และความรบัผดิชอบครอบคลมุพืน้ทีจ่งัหวดัพษิณโุลก พจิติร สโุขทยั 

อุตรดิตถ์ ตาก ก�าแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี และเพชรบูรณ์

      ๗. คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.จังหวดั ภาค ๗ มหีนา้ที่

และความรบัผดิชอบครอบคลมุพืน้ท่ีจงัหวดันครปฐม สมทุรสาคร กาญจนบรุ ี

สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี 

      ๘. คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด ภาค ๘ 

มหีน้าทีแ่ละความรับผดิชอบครอบคลมุพืน้ทีจ่งัหวดัสรุาษฎรธ์าน ีนครศรธีรรมราช 

ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ และภูเก็ต 

       ๙. คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.จังหวดั ภาค ๙ มหีนา้ที่

และความรบัผดิชอบครอบคลมุพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา สตลู ตรัง พทัลงุ ปตัตานี 

ยะลา และนราธิวาส 

   ๓.๒.๒.๒ องคป์ระกอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.จงัหวดั 

ระดับภาค ประกอบด้วย

       ๑. ป.ป.ช. สพฐ.จงัหวดัทกุส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 

ในภาคนั้นๆ

       ๒. ผูอ้�านวยการส�านกังานป.ป.ช.ประจ�าจงัหวดัทกุจงัหวดั 

ในภาคนั้นๆ
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๒๒

       ๓. เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ช.ประจ�าจังหวัดที่ได้รับ

มอบหมาย

   ๓.๒.๒.๓ แนวทางการปฏิบัติงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.

จังหวัด ระดับภาค

       ๑. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช.สพฐ.จังหวัด

       ๒. ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และให้ 

ความรว่มมอืในการด�าเนินกจิกรรมตามโครงการ เสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและ 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)

       ๓. พิจารณาตั้งอนุกรรมการ หรือคณะท�างานเพื่อ

ปฏบิตัหินา้ทีต่ามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.จงัหวดั ระดบัภาค มอบหมาย

       ๔. จดัท�ารายงานประจ�าปเีกีย่วกบัการด�าเนนิงานตาม

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.จังหวัด ระดับภาค

   ๓.๒.๒.๔ แนวทางการสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.จงัหวดั 

ระดับภาค

       ๑. พิจารณาคัดเลือก ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด จ�านวน 

๑ คน เพื่อท�าหน้าที่ประธานกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ระดับภาค

       ๒. ใหป้ระธานกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.จงัหวดั ระดบัภาค 

เสนอชื่อกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาด�าเนินการต่อไป

แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด ๒๓

 

สพฐ. ป.ป.ช. 

 
สพป./สพม. 

 
ป.ป.ช. สพฐ.จงัหวดั 

 

 

ระดับกลุ่มจังหวัด 
 

คณะกรรมการป.ป.ช.  

สพฐ.จงัหวดั ระดบักลุม่จงัหวดั 

 

 
ระดับภาค 

 
คณะกรรมการป.ป.ช.  

สพฐ.จงัหวดั ระดบัภาค 

 

ป.ป.ช.จงัหวดั 

 

โรงเรียน 
 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชมุชน 

 

หมายเหต ุ               สายการบงัคบับญัชา 

                           สายการประสานงาน  

๓.๓ แผนภูมิการประสานงานของคณะกรรมการ

               ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด

แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด

สายการบังคับบัญชา

สายการประสานงาน
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๒๓

 

สพฐ. ป.ป.ช. 

 
สพป./สพม. 

 
ป.ป.ช. สพฐ.จงัหวดั 

 

 

ระดับกลุ่มจังหวัด 
 

คณะกรรมการป.ป.ช.  

สพฐ.จงัหวดั ระดบักลุม่จงัหวดั 

 

 
ระดับภาค 

 
คณะกรรมการป.ป.ช.  

สพฐ.จงัหวดั ระดบัภาค 

 

ป.ป.ช.จงัหวดั 

 

โรงเรียน 
 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.ชมุชน 

 

หมายเหต ุ               สายการบงัคบับญัชา 

                           สายการประสานงาน  

๓.๓ แผนภูมิการประสานงานของคณะกรรมการ

               ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด

แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด

สายการบังคับบัญชา

สายการประสานงาน
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๒๔

๓.๔ ปฏิญญา ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด

  ภาค ีป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด ไดก้�าหนดปฏญิญา ป.ป.ช. สพฐ. จงัหวดั 

ไว้เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๘ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตามโครงการ

เสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศึกษา “ปอ้งกันการ

ทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ดังนี้

 ด้วยเกียรติของ ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด ข้าพเจ้าสัญญาว่า

  ข้อ ๑ ข้าฯ จะประพฤติปฏิบัติตน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

  ขอ้ ๒ ขา้ฯ จะสง่เสรมิ สนบัสนนุการปอ้งกนัและตอ่ตา้นการทจุรติ

ทุกรูปแบบ

  ข้อ ๓ ข้าฯ จะปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นวิถีชีวิต 

ของคนไทย

๓.๕ ข้อตกลง ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด

  ภาคี ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด ได้ก�าหนดข้อตกลงของ ป.ป.ช. สพฐ. 

จังหวดั  ไว้เมื่อวันจันทร์ ที่ 18 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช  ๒๕๕๗ ตาม

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

“ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ดังนี้

  ข้อ ๑ ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อหน้าที่

  ข้อ ๒ ไม่เรียกรับ หรือรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานใน

ต�าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

  ข้อ ๓ ด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ข้อ ๔ มีจิตอาสาแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี

แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด
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๒๕

  ข้อ ๕ สง่เสรมิ สนบัสนนุ การด�าเนนิงานใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์

ของโครงการโรงเรียนสุจริต

  ข้อ ๖ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคคลและหน่วยงานที่เป็นแบบอย่าง 

ด้านความซื่อสัตย์สุจริต

๓.๖ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด

  ๑. ใหค้วามเหน็ชอบมาตรการและแนวทางการด�าเนินการส่งเสรมิ

ป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต

  ๒. ปฏบิตัตินเปน็แบบอยา่งทีด่ตีามคุณลกัษณะของโรงเรยีนสจุรติ

  ๓. ส่งเสริมสนับสนุนการด�าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

โครงการโรงเรียนสุจริต

  ๔. ส่งเสริม สนับสนุนการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมให้บุคลากร

ของโรงเรียนสุจริตและส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ให้มีพฤติกรรม

ตามคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต

  ๕. ให้ค�าปรึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต

คอร์รัปชันแก่โรงเรียนสุจริตและส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

  ๖. ให้ความรว่มมอืกบัส�านกังาน ป.ป.ช.จงัหวัด ในการด�าเนินงาน

ปอ้งกนัและปราบปรามการทุจรติคอรร์ปัชันในโรงเรยีนสจุรติ และส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

  ๗. ยกยอ่งเชดิชเูกยีรตบิคุคลทีเ่ปน็แบบอยา่งทีด่ ีตามคณุลกัษณะ

ของโรงเรียนสุจริต

  ๘. ประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต

  ๙. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด
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๒๖

๔. การรายงานผล
 ๑. กรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด จัดท�ารายงาน

ผลการด�าเนินงานประจ�าปี เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.จังหวัด 

ระดบัภาค และส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน และเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ๒. กรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด ระดับภาค จัดท�ารายงานผล 

การด�าเนนิงานประจ�าป ีเสนอตอ่ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 ๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียน

สุจริต)  

 ๒. เสนอแนะแนวทางการจดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ตามโครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน

การทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)  

แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด๒๖

๔. การรายงานผล
 ๑. กรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด จัดท�ารายงาน

ผลการด�าเนินงานประจ�าปี เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.จังหวัด 

ระดบัภาค และส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน และเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ๒. กรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด ระดับภาค จัดท�ารายงานผล 

การด�าเนนิงานประจ�าป ีเสนอตอ่ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 ๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียน

สุจริต)  

 ๒. เสนอแนะแนวทางการจดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ตามโครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน

การทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)  

แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด
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๒๖

๔. การรายงานผล
 ๑. กรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด จัดท�ารายงาน

ผลการด�าเนินงานประจ�าปี เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.จังหวัด 

ระดบัภาค และส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ๒. กรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด ระดับภาค จัดท�ารายงานผล 

การด�าเนนิงานประจ�าป ีเสนอตอ่ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 ๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียน

สุจริต)  

 ๒. เสนอแนะแนวทางการจดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ตามโครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน

การทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)  

แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด

ภาคผนวก
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เกณฑ์มาตรฐาน



แนวทางการดำาเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด30 ๒๗

เกณฑ์มาตรฐานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

 “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)

------------------------------

เกณฑ์มาตรฐานสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

 มาตรฐานที่ ๑  การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

 มาตรฐานที่ ๒  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

 มาตรฐานที่ ๓  ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส�านักงาน

       เขตพื้นที่การศึกษา

 มาตรฐานที่ ๔  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต

 มาตรฐานที่ ๑  การบริหารวิชาการ

 มาตรฐานที่ ๒  การบริหารงานงบประมาณ

 มาตรฐานที่ ๓  การบริหารงานบุคคล

 มาตรฐานที่ ๔  การบริหารงานทั่วไป

 มาตรฐานที่ ๕  ผลลัพธ์และภาพความส�าเร็จ

แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด
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ตัวอย่าง
ค�าสั่งส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด
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(ตัวอย่าง)

ค�าสั่งส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ ......./ ...........

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด กลุ่มจังหวัด ...................

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

 ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมมือ

กับส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ส�านักงาน ป.ป.ช.) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างพลัง 

เครือข่าย ป.ป.ช.(สพฐ.) ระดับกลุ่มจังหวัด ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมภเูขางาม พาโนรามา รสีอรท์ จงัหวดันครนายก โดยที่

ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด กลุ่มจังหวัด ขึ้น                    

เพ่ือด�าเนินงานและประสานความร่วมมือระหว่างส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษากบัส�านกังาน ป.ป.ช.ประจ�าจงัหวดั ในภาพรวมระดบักลุม่จงัหวดั 

เพื่อป้องกันการทุจริตของโรงเรียนสุจริต และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สุจริต สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 เพื่อให้ด�าเนินการเป็นไปตามมติในที่ประชุมดังกล่าว จึงแต่งตั้ง 

คณะกรรมการป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด

แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด



แนวทางการดำาเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด 33

๒๙

กลุ่มจังหวัด …………….………………………………..………………… ประกอบด้วย

 ๑. ......................................................................................ประธาน

 ๒. ................................................................................รองประธาน

 ๓. .....................................................................................กรรมการ

 ๔. .......................................................................................กรรมการ

 ๕. ......................................................................................กรรมการ

 ๖. .......................................................................................กรรมการ

 ๗. ......................................................................................กรรมการ

 ๘. ......................................................................................กรรมการ

 ๙. ......................................................................................เหรญัญกิ

 ๑๐. .......................................................................................ปฏิคม

 ๑๑. ...........................................................กรรมการและเลขานกุาร

 ๑๒. .........................................................กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร

 ให้คณะกรรมการป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด  มีหน้าที่

ดังต่อไปนี้

๑. ด�าเนนิการตามแผนการด�าเนนิงานของ ป.ป.ช. สพฐ.จงัหวดั ระดบั

กลุ่มจังหวัด 

แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด
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๓๐

๒. ด�าเนินการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน

สุจริต และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ของโครงการ

 ๓. ด�าเนินการตามที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มอบหมาย

 ๔. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

 

 ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

ความเป็นธรรม โปร่งใส ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

    สัง่ ณ วนัที ่…….. เดอืน ....................................  พ.ศ. .............

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

          (............................................)

            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด
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๓๐

๒. ด�าเนินการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคล่ือนโครงการโรงเรียน

สุจริต และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ของโครงการ

 ๓. ด�าเนินการตามที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

มอบหมาย

 ๔. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

 

 ทั้ง น้ี ให้คณะกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งปฏิบั ติหน้าที่ ด้วย 

ความเป็นธรรม โปร่งใส ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

    สัง่ ณ วนัที ่…….. เดอืน ....................................  พ.ศ. .............

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

          (............................................)

            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด

ตัวอย่าง
ประกาศส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด
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๓๑

(ตัวอย่าง)

ประกาศส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง คณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด ภาค............

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

ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมมือ 

กับส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ส�านักงาน ป.ป.ช.) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างพลังเครือ

ข่าย ป.ป.ช. สพฐ. ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ โรงแรมภูเขางาม พาโนรามา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยที่ประชุม

มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด ระดับภาค ขึ้น เพื่อ

ด�าเนนิงานและประสานความร่วมมือระหว่างส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

กับส�านักงาน ป.ป.ช.ประจ�าจังหวัด ในภาพรวมระดับภาค เพื่อป้องกัน 

การทจุริตของโรงเรยีนสจุรติ และส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสจุรติ สงักดั

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด
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๓๒

 เพื่อการด�าเนินการเป็นไปตามมติในที่ประชุมดังกล่าว จึงแต่งตั้ง 

คณะกรรมการป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด

ภาค ……......................................................................ประกอบด้วย

 ๑. ............................................................................................ประธาน

 ๒. .....................................................................................รองประธาน

 ๓. ผูอ้�านวยการ ป.ป.ช. ประจ�าจงัหวัด................................กรรมการ

ฯลฯ

 

๔. .....................................................................................กรรมการ

 ๕. .....................................................................................กรรมการ

 ๖. .....................................................................................กรรมการ

 ๗. .....................................................................................กรรมการ

 ๘. .....................................................................................กรรมการ

 ๙. .....................................................................................กรรมการ

 ๑๐. ......................................................................................กรรมการ

 ๑๑. .....................................................................................กรรมการ

 ๑๒. ......................................................................................กรรมการ

 ๑๓. ................................................................กรรมการและเลขานกุาร

 ๑๔. .........................................................กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร

... / ให้คณะกรรมการ

แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด
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๓๓

ใหค้ณะกรรมการป.ป.ช. สพฐ. จงัหวัด ระดบัภาค  มหีนา้ทีด่งัตอ่ไปนี้

 ๑. ด�าเนินการตามแผนการด�าเนินงานของ ป.ป.ช. สพฐ.จังหวัด 

ระดับภาค

 ๒. ด�าเนินการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน

สุจริต และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ของโครงการ

 ๓. ด�าเนินการตามที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มอบหมาย

 ๔. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

 

   ประกาศ ณ วนัท่ี …….. เดอืน ...............................  พ.ศ. .............

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

            (............................................)

        เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ระหว่าง

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

กับ

กระทรวงศึกษาธิการ



แนวทางการดำาเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด40๓๔ แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด
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๓๕แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด
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๓๖ แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด
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ค�าสั่ง คณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือ

ป้องกันการทุจริตในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๓๗แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด
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๓๘ แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด
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๓๖ แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด
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คณะท�างาน
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คณะทำ�ง�น

แนวท�งก�รดำ�เนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. จังหวัด
.........................

๓๙แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด

ที่ปรึกษ�

๑.	 นางรัตนา	ศรีเหรัญ	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒.	 นายอนุสรณ์	ฟูเจริญ	 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๓.	 นายพธิาน	พืน้ทอง	 ที่ปรึกษา	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

๔.	 นายชวลติ	โพธิน์คร	 ผูอ้�านวยการส�านกัพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา

คณะทำ�ง�นจ�กสำ�นักง�น ป.ป.ช.

๑.	 นายอุทิศ	บัวศรี	 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ	ป.ป.ช.

๒.	 นายธิติ	เมฆวณิชย์	 ผู้อ�านวยการส�านักป้องกันการทุจริตภาครัฐ

๓.	 นายสมพจน์	แพ่งประสิทธิ์	 เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช�านาญการพิเศษ

๔.	 นายภิญโญยศ	ม่วงสมมุข	 เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

๕.	 นายเฉลิมชัยวงค์	บริรักษ์	 เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

๖.	 นายเทิดภูมิ	ทัศนพิมล	 เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ

คณะทำ�ง�นจ�ก สพฐ. และ สพท.
๑.	 นายเดช	ศิรินาม	 ผู้อ�านวยการ	สพป.เชียงใหม่	เขต	๖

๒.	 นายโสธร	บุญเลิศ	 รองผู้อ�านวยการ	สพม.	เขต	๓๒

๓.	 นายอนิรุทธ์	ล่ามพระยา	 รองผู้อ�านวยการ	สพม.	เขต	๓๔

๔.	 นายมณเฑียร	ม่วงศรีศักดิ์	 รองผู้อ�านวยการ	สพม.	เขต	๓๙

๕.	 นางสาวสรรเสริญ	สุวรรณ์	 ศึกษานิเทศก์	สพป.สิงห์บุรี
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๖.	 นางสาวรัชนีวัลย์	จุลบาท	 ศึกษานิเทศก์	สพป.ศรีสะเกษ	เขต	๓

๗.	 นายอินสวน	สาธุเม	 ศึกษานิเทศก์	สพป.กาฬสินธุ์	เขต	๑

๘.	 นางวันเพ็ญ	ศิริคง	 ศึกษานิเทศก์	สพป.นครสวรรค์	เขต	๓

๙.	 นายสมเกยีรต	ิตงุคะเสรรัีกษ์	 ศกึษานิเทศก์	สพป.ชยัภมู	ิเขต	๓

๑๐.	นายศุภกร	มรกต	 ศึกษานิเทศก์	สพป.ราชบุรี	เขต	๒

๑๑.	นายนิวัฒน์	โชติสวัสดิ์	 ศึกษานิเทศก์	สพป.กาญจนบุรี	เขต	๑

๑๒.	นายอนันต์	แก้วแจ้ง	 ศึกษานิเทศก์	สพป.พิษณุโลก	เขต	๑

๑๓.	นางจินดา	ตุ่นหล้า	 ศึกษานิเทศก์	สพป.เชียงใหม่	เขต	๖

๑๔.	นางธนพรรณ	รอดก�าเหนดิ	 ศกึษานเิทศก์	สพป.พจิติร	เขต	๑

๑๕.	นางณัฐพร	พ่วงเฟื่อง	 ศึกษานิเทศก์	สพป.พิษณุโลก	เขต	๓

๑๖.	นายจีรศักดิ์	รสลือชา	 ศึกษานิเทศก์	สพป.สุโขทัย	เขต	๒

๑๗.	นางลาวัลย์	ตรีเนตร	 ศึกษานิเทศก์	สพป.สมุทรปราการ	เขต	๑

๑๘.	นางสาวกิ่งนภา	สกุลตั้ง	 ศึกษานิเทศก์	สพป.เลย	เขต	๑

๑๙.	นางสาวสภุาภรณ์	กัลยารัตน์	 ศกึษานิเทศก์	สพป.มกุดาหาร

๒๐.	นายพงษ์เทพ	มนัสตรง	 ศึกษานิเทศก์	สพป.ล�าพูน	เขต	๑

๒๑.	นายวินัย	อสุณี	ณ	อยุธยา	 ศึกษานิเทศก์	สพป.อุดรธานี	เขต	๑

 ๒๒.	นายอดุลย์	ผินโพ	 ศึกษานิเทศก์	สพป.อุบลราชธานี	เขต	๓

๒๓.	นายธนบดีพิพัฒน์	ด�านิล	 ครูโรงเรียนบ้านวังคอไห	สพป.ชัยนาท

๒๔.	นายนิพนธ์	พรหมเมศร์	 ศึกษานิเทศก์	สพป.สงขลา	เขต	๒

๒๕.	นางนปภา	ศรีเอียด	 ศึกษานิเทศก์	สพป.ปัตตานี	เขต	๑

๒๖.	นางภาวนา	นัครามนตรี	 ศึกษานิเทศก์	สพป.ปัตตานี	เขต	๒

๒๗.	นางศิริงาม	ภูมิทัศน์	 ศึกษานิเทศก์	สพม.	เขต	๑๑

๒๘.	นายอานนท์	วงศ์วิศิษฏรังสี	 ศึกษานิเทศก	์สพม.	เขต	๒๙

๒๙.	นายทวี	บรรจง	 ศึกษานิเทศก์	สพม.	เขต	๓๑

๓๐.	นายพีรวัฒน์	เศวตพัชร์	 ศึกษานิเทศก์	สพม.	เขต	๓๒

๔๐ แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด
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๓๑.	นายทองคูณ	หนองพร้าว	 ศึกษานิเทศก์	สพม.	เขต	๓๒

๓๒.	นายวีระ	อุตสาหะ	 ศึกษานิเทศก์	สพม.	เขต	๓๔

๓๓.	นายแสนศักดิ์	มีสิทธิ์	 นิติกร	สพป.นครศรีธรรมราช	เขต	๔

๓๔.	นางพิศมัย	สุวรรณมาโจ	 นักวิชาการศึกษา	สพป.นครพนม	เขต	๒

๓๕.	นายณัฐพล	คุ้มวงศ์	 นักวิชาการศึกษา	สพป.มหาสารคาม	เขต	๓

๓๖.	นายวิเชียร	ศิริคง	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลตากฟ้า

	 	 สพป.นครสวรรค์	เขต	๓

๓๗.	นายเสวก	บุญประสพ	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนดงซ่อมวิทยาคม	

	 	 สพป.ตาก	เขต	๑

๓๘.	ว่าทีร้่อยโทกมัพล	ผลพฤกษา	 ผูอ้�านวยการโรงเรยีนบ้านแก้ว	

	 	 สพป.จันทบรุ	ีเขต	๑

๓๙.	นายไกรสร	พิมพ์ประชา	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านแบง	

	 	 สพป.หนองคาย	เขต	๒

๔๐.	นายธนกฤติ	พรมบุตร	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านโคกเฟือง	

	 	 สพป.บุรีรัมย์	เขต	๓

๔๑.	นายวิโรจน์	ฉายชูวงษ์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านแปรง	

	 	 สพป.นครราชสีมา	เขต	๕

๔๒.	นายสิทธิพงศ์	สั่งศร	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ	

	 	 สพป.นครสวรรค์	เขต	๓

๔๓.	นางเพ็ญศรี	ศรีสุนารถ	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง	

	 	 สพป.มหาสารคราม	เขต	๒

๔๔.	นายสมบูรณ์	ขุนไพชิต	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนส�านักสงฆ์ศรีวิชัย	

	 	 สพป.สงขลา	เขต	๑

๔๕.	นายสมพร	นาคพิทักษ์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก	

	 	 สพป.ล�าปาง	เขต	๑

๔๑แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด
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๔๖.	นายนุศิษย์	พรชีวโชติ	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง	

	 	 สพป.นครราชสีมา	เขต	๓

๔๗.	นายพลธาวนิ	วัชรทรธ�ารงค์	 ผูอ้�านวยการโรงเรยีนวดัหนองบอนแดง	

	 	 สพป.ชลบรีุ	เขต	๑

๔๘.	นายวิชิต	เต็มนิล	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดบ้านแหลมโตนด	

	 	 สพป.พัทลุง	เขต	๑

๔๙.	ว่าทีร้่อยตร	ีประเสรฐิ	รจุริา	 ผูอ้�านวยการโรงเรยีนบ้านยางน�า้กลดัใต้	

	 	 สพป.เพชรบุรี	เขต	๑

๕๐.	นายกนก	จ�าปามูล	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนหนองขามนาดี	

	 	 สพป.นครราชสีมา	เขต	๖

๕๑.	นายสุพรรณ์	แก้วนิสัย	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์	

	 	 สพป.กาฬสินธุ์	เขต	๓

๕๒.	นายขวัญใจ	อุดมรัตน์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านแกวิทยาคม	

	 	 สพป.กาฬสินธุ์	เขต	๒

๕๓.	นายภานุพงศ์	นวลบุญมา	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านผือ	(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)

	 	 สพป.ขอนแก่น	เขต	๑

๕๔.	นางนิรมล	บัวเนียม	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล	

	 	 สพป.	กรุงเทพมหานคร

๕๕.	นายอิสมาน	มุวรรณสินธุ์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนประชาบ�ารุง	

	 	 สพป.นราธิวาส	เขต	๓

๕๖.	นางอ�าพร	สุทธัง	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว	

	 	 สพป.อุบลราชธานี	เขต	๕

๕๗.	นางอมรรัตน์	เชิงหอม	 ผูอ้�านวยการโรงเรยีนบ้านหาดแพง	(หาดแพงวทิยา)

	 	 สพป.นครพนม	เขต	๒

๕๘.	นายนรงค์	โสภา	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดศรีสาคร	สพป.สิงห์บุรี

๔๒ แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด
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๕๙.	นายนิพนธ์	ยศดา	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์	

	 	 สพม.เขต	๒๖

๖๐.	นางสาวอังคณา	นารีสาร	 รองผู้อ�านวยการโรงเรียนเมืองวิทยาคาร	

	 	 สพม.	เขต	๒๙

๖๑.	นางพัชภัสสร	เสนทัพพระ	 รองผู้อ�านวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา	

	 	 สพม.	เขต	๓๑

๖๒.	นายดิลก	ราตรี	 ครู	โรงเรียนดงยางวิทยาคม	สพม.	เขต	๒๙

๖๓.	นายจ�าลอง	น่วมนุ่ม	 ครู	โรงเรียนวัดปากคลอง	(ประปามหาราช)	๓

	 	 สพป.พระนครศรีอยุธยา	เขต	๑

๖๔.	นายยรรยงค์	ด�ารงค์ศักดิ์	 ครู	โรงเรียนบ้านพันเสา	สพป.พิษณุโลก	เขต	๑

๖๕.	นายวันเฉลิม	วุฒิศิษฏ์สกุล	 ครู	โรงเรียนบ้านนกงาง	สพป.ระนอง

๖๖.	นายอุดรพัฒน์	บุญมา	 ครู	โรงเรียนบ้านนาฟ่อน	สพป.เชียงใหม่	เขต	๕

๖๗.	นางอังสนา	พิไสยสามนต์เขต	

	 	 ครู	โรงเรียนราชวินิต	มัธยม	สพม.	เขต	๑

๖๘.	นายพงศธร	ผ่านส�าแดง	 คร	ูโรงเรยีนดงบงัพสิยันวการนสุรณ์	สพม.	เขต	๒๖

๖๙.	นายฉัตยา	สารีวัลย์	 ครู	โรงเรียนวารินช�าราบ	สพม.	เขต	๒๙

๗๐.	นายมงคล	ปัญญารัตน์	 ครู	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	สพม.	เขต	๓๔

๗๑.	นายอนุรักษ์	ปาทา	 ครู	โรงเรียนไชยปราการ	สพม.	เขต	๓๔

๗๒.	นางสุนันท์	ธาราศักดิ์	 ครู	โรงเรียนไชยปราการ	สพม.	เขต	๓๔

๗๓.	นายไพทูรย์	ไวยธัญกิจ	 ครู	โรงเรียนพระบางวิทยา	สพม.	เขต	๔๒

๗๔.	นายสพลกิตติ์	สังข์ทิพย์	 ครู	โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์	สพม.	เขต	๔๒

๗๕.	นายฐาปณัฐ	อุดมศรี	 ครู	โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์	สพม.	เขต	๔๒

๗๖.	นายศิวกร	รัตติโชติ	 นักทรัพยากรบุคคล	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๗๗.	นางสาวจุฬาลักษณ์	ทรัพย์สุทธิ	

	 	 นักวิชาการศึกษา	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๔๓แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด
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๗๘.	นางวันดี	จิตรไพวรรณ	 นักวิชาการศึกษาส�านักติดตาม

	 	 และประเมินผลการจัดการศึกษา

๗๙.	นายคู่บุญ	สกุนตนาค	 นักวิชาการศึกษา

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๐.	นางเกศกัญญา	อนุกูล	 นักวิชาการศึกษา	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๑.	นายภูธร	จันทะหงษ์	ปุณยจรัสธ�ารง	

	 	 ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๒.	นายจักรพงษ์	วงค์อ้าย	 นักวิชาการศึกษา	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๓.	นางพิชชาภา	วรวิทยาการ	 เจ้าพนักงานธุรการ	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๔.	นายสุจิตรา	พิชัย	 เจ้าพนักงานธุรการ	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๕.	นายบุญช่วย	เหมศักดิ์	 พนักงานธุรการ	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๖.	นางสมลิตร	ไพรเถื่อน	 พนักงานธุรการ	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๗.	นางเนตรทราย	แสงธูป	 พนักงานธุรการ	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๘.	นางสาวศรัญญา	โชติ	 พนักงานบันทึกข้อมูล	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๘๙.	นางจิณห์นิภา	ด�าสนิท	 พนักงานบันทึกข้อมูล	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๔๔ แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด
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๙๐.	นางวัชรินทร์	ทองวิลัย	 พนักงานพิมพ์ดีด	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๑.	นายบดินทร์	วรวสุ	 พนักงานพิมพ์ดีด	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๒.	นางสาวจุฑารัตน์	ก๋องค�า	 พนักงานพิมพ์ดีด	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๓.	นางสาวมณธิกา	จิตต์สอาด	 เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๔.	นายสหัสพล	ษรบัณฑิต	 เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๔๕แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด

๙๐.	นางวัชรินทร์	ทองวิลัย	 พนักงานพิมพ์ดีด	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๑.	นายบดินทร์	วรวสุ	 พนักงานพิมพ์ดีด	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๒.	นางสาวจุฑารัตน์	ก๋องค�า	 พนักงานพิมพ์ดีด	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๓.	นางสาวมณธิกา	จิตต์สอาด	 เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป	

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๙๔.	นายสหัสพล	ษรบัณฑิต	 เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

	 	 ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

๔๕แนวทางการด�าเนินกิจกรรม ปปช. สพฐ. จังหวัด
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บันทึกท้ายเล่ม
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