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คํานํา 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) กําหนดเปาหมายสําคัญในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปรงใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ พรอมท้ังสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของบุคลากรภาครัฐ โดยกําหนดมาตรการใหหนวยงานภาครัฐ 
และทุกภาคสวนดําเนินงานอยางโปรงใส เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมความสุจริต ความซ่ือสัตยความโปรงใสและเปนธรรม 
รวมท้ังกําหนดแนวทางการพัฒนาใหเกิดความโปรงใส 3 ประการ ไดแก 1. ปลูกและปลุกจิตสํานึกการเปนพลเมืองดีมี
วัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝงวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัยทุกระดับ 2. สงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของ
ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมท่ีสอไปในทางทุจริตและ 3. ปรับระบบงานและ
โครงสรางองคกรท่ีเอ้ือตอการลดการใชดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี โดยกําหนดใหหนวยงานภาครัฐเขารับ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานเพ่ือจะไดทราบผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา ซ่ึงจะ
ชวยยกระดับหนวยงาน ในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดเริ่มดําเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2558 และดําเนินการอยางตอเนื่องมาจนถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงในปนี้สานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดจัดใหมีการประเมินแบบออนไลน และสานักงานปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ (สานักงานป.ป.ช.) ไดปรับตัวชี้วัดการประเมินเปน 10 ตัวชี้วัด โดยประเมินจากแหลงขอมูล3 แหลง 

ไดแก 1. ผูมีสวนไดเสียภายใน (สําหรับแบบ IIT) 2. ผูมีสวนไดเสียภายนอก (สําหรับแบบ EIT) และ 3. การเปดเผย

ขอมูลสาธารณะของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี(สาหรับแบบ OIT) ซ่ึงผลคะแนนครั้งนี้จะสะทอนใหเห็นถึงผลการปฏิบัติงานของ

สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

เอกสารรายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2   ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี ้จะเปนประโยชนตอสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในการนําผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงหรือพัฒนาการดําเนินงานในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติตอไป 
  

      กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

1.ความเปนมา 
 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(สํานักงานป.ป.ช.)ไดพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินเชิงบวกเพ่ือเปนมาตรการปองกันการทุจริตและเปนกลไกในการสรางความตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการ
ดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ(Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA)” ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานหนวยงานภาครัฐไดถูกกําหนดเปนกลยุทธท่ีสําคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560- 2564)ซ่ึงถือเปนการยกระดับใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปน “มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตอง
ดําเนินการ โดยมุงหวังใหหนวยงานภาครัฐท่ีเขารับการประเมินไดรับทราบผลการประเมินและแนวทางการในการ
พัฒนาและยกระดับหนวยงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานไดอยางเหมาะสมและท่ีผานมาพบวา 
หลายหนวยงานนําการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไปเปนกรอบในการ
พัฒนาและยกระดับการบริหารการจัดการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ใหบริการและการอํานวยความสะดวกตอประชาชนใหเขาถึงการบริการสาธารณะดวยความเปนธรรมผานการ
ปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐาน มีการประกาศข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการอยางชัดเจน นอกจากนี้ ในดาน
บริหารจัดการในหนวยงาน ก็ยังพบวาหนวยงานใหความสําคัญกับการปองกันในประเด็นท่ีอาจเปนความเสี่ยงหรือเปน
ชองทางท่ีอาจจะกอใหเกิดการทุจริต การรับสินบนหรือกอใหเกิดผลประโยชนทับซอนและสามารถยับยั้งการทุจริตหรือ
ผลประโยชนทับซอนท่ีอาจเกิดข้ึนไดอยางเทาทันสถานการณ ซ่ึงเม่ือหนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศมีการปองกันการ
ทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกลาว ก็จะทําใหการทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงไดในท่ีสุด ตลอดจนยังผลักดันใหเกิด
ทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานภายในหนวยงานในภาพรวมของประเทศใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอีกดวย 
 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดเริ่มดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2558 เปนตนมาจนถึงปจจุบันและมีการขยายขอบเขตและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
ตามลําดับ ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2561 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานใหความ
รวมมือและเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐในปงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2564 โดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช.กําหนด สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ใหดําเนินการโดยใชหลักการประเมิน เครื่องมือการประเมิน   เกณฑการประเมิน  ระเบียบวิธีการประเมิน รวมถึง
การกําหนดกลุมเปาหมายและหนวยงานรับผิดชอบการประเมินเชนเดียวกับการประเมินในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
และในป พ.ศ. 2562-2564 ใหดําเนินการโดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมิน ซ่ึงอยูระหวางการพัฒนาของ
สํานักงาน  ป.ป.ช. โดยจะมีการศึกษาทบทวนและปรับปรุงแนวทางการประเมิน จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลทาง
วิชาการเก่ียวกับเครื่องมือวัดเก่ียวกับคุณธรรม ความโปรงใส และการทุจริตในหนวยงานภาครัฐจากท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ รวมกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนระบบการประเมิน รวมไปถึง ใหหัวหนาสวน
ราชการใหความสําคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐและนําผลการ 
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ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองดานคุณธรรมและความโปรงใสอยางเครงครัด และใหหนวยงานกํากับดูแลสวนราชการ
พิจารณานําผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไปประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานในขอบเขตความรับผิดชอบ 

2. การพัฒนาการประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 สํานักงาน ป.ป.ช. โดยศูนยประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ไดศึกษารายละเอียดแนว
ทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562-2564 โดยมุงเนนการออกแบบการขับเคลื่อนการประเมินอยางเปนระบบ ลดภาระของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ลดการใชจายงบประมาณและเพ่ิมประสิทธิภาพของการปองกันการทุจริตเชิงรุก  รวมถึงใหความสําคัญในการพัฒนา
เกณฑการประเมินใหเกิดการสนับสนุนตอการยกระดับคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทยไดอยางเปน
รูปธรรม ซ่ึงเปนไปตามทิศทางของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3(พ.ศ.2560-
2564) โดยไดสังเคราะหผลการวิจัยเรื่องแนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือนําไปสูการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต
(Corruption  Perceptions Index:CPI)ของประเทศไทยใหสูงข้ึน  ซ่ึงจัดทําโดยคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  และไดศึกษาขอมูลทางวิชาการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินดาน
ความโปรงใส คุณธรรม จริยธรรมและการทุจริต ท้ังเครื่องมือของประเทศไทยและเครื่องมือในระดับสากลเพ่ิมเติม เพ่ือ
พัฒนาเกณฑการประเมินใหสามารถเกิดการปองกันการทุจริตเชิงรุกไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการบูรณาการ
เครื่องมือสงเสริมดานคุณธรรมและความโปรงใสจากหนวยงานอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการบูรณาการเครื่องมือ
สงเสริมดานคุณธรรมและความโปรงใสจากหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซํ้าซอน
ของการดําเนินการและมุงเนนการรวมดําเนินการขับเคลื่อนดานธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศ โดยมีหลักการ
พ้ืนฐานในการออกแบบกรอบการประเมิน ดังนี้ 
 1. ITA จะตองสอดคลองกับหลักการประเมินท่ีดีอันไดแก Sensitive,Measurable,Precise,Simple and 
Measurable  at Low Cost,Practicalและ Comparable 
 2. ITA จะตองมีผูตอบแบบสอบถามท่ีหลากหลาย ท้ังภายในและภายนอกแนวต้ังและแนวราบ ไดแก 
ขาราชการและบุคลากรภายในท่ีคละตําแหนงตั้งแตระดับลางจนถึงระดับบน ผูใชบริการท่ีเปนประชาชนท่ัวไปจนถึง
ผูบริหารระดับสูงและกลุมสาขาอาชีพตางๆ 
 3. ITA จะตองเปนการประเมินท้ังการทุจริตทางตรง(Hard  Corruption)การทุจริตทางออม(Soft Corruption)
และการเปลี่ยนแปลงของการทุจริตในชวงเวลาท่ีผานมา โดยเฉพาะการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพการแกไขปญหา
การทุจริตของหนวยงาน ท่ีจะตองทําใหการทุจริตในหนวยงานลดลงหรือไมมีเลย(Improvement) รวมถึงบริบท
แวดลอมท่ีเก่ียวของกับการทุจริตดวย 
 4. ITA จะตองชวยให CPI  ของประเทศไทยดีข้ึนในระยะยาว โดยดัชนีตองชัดเจนและเขาใจงาย เพ่ือให
องคาพยพในหนวยงานมีเปาหมายรวมกันในการพัฒนาหนวยงานของตนเอง 
 5. ITA จะตองสรางแรงจูงใจในการพัฒนาหนวยงานในเชิงบวกมากกวาทําใหเจาหนาท่ีของหนวยงานรูสึกกังวล 
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 6. ผลการประเมิน ITA ควรใหแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนใหกับหนวยงานไปในตัว 
 7. หนวยงานราชการท่ีไดรับการประเมิน ไดประโยชนจากการประเมินและนําผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และไดรับประโยชนในมุมของการสื่อสารภาพลักษณองคกร โดยเฉพาะการแสดง
ใหสังคมและสาธารณชนรับรูวาหนวยงานใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลและการปองกันการทุจริตในหนวยงาน
อยางไร และการดําเนินการดังกลาวไมเปนตนทุนหรือภาระของหนวยงานมากเกินไป รวมท้ังตองไมเปนภาระกับบุคคล
ท่ีเขารวมกระบวนการประเมินดวย 
 
3.แนวทางการประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 1.กลุมเปาหมายการประเมิน 
 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2561 ท่ีระบุวา “ใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานใหความรวมมือ
และเขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ.2561-
2564 โดยใชแนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีสํานักงานป.ป.ช.กําหนด” สํานักงานป.ป.ช.จึงไดทบทวน
กลุมเปาหมายการประเมิน โดยมีหนังสือไปยังกระทรวงตางๆ เพ่ือขอความอนุเคราะหขอมูลหนวยงานภาครัฐท่ีจะตอง
เขารับการประเมินตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีแหลงขอมูลหลักสําคัญ ไดแก กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการแบงสวน
ราชการ กฎหมายจัดตั้งสวนราชการหรือหนวยงานภาครัฐแตละหนวยงานและพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจาํป  
 2.การดําเนินการประเมิน 
 สํานักงานป.ป.ช. ไดศึกษาขอมูลและออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนการประเมิน โดยพิจารณาจากเครื่องมือ
การประเมิน ระบบการประเมินและกลุมเปาหมายการประเมิน เพ่ือใหสามารถกํากับ ติดตาม การประเมินใหเปนไปตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด และเปนไปตามหลักการทางวิชาการไดอยางเปนมาตรฐานเดียวกันและมีประสิทธิภาพ  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นอกจากจะเปนหนวยงานระดับกรมท่ีรับการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานจากสํานักงานป.ป.ช.แลว ยังเปนหนวยงานระดับกรมท่ีรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานจากสํานักงานป.ป.ช.แลว ยังเปนหนวยงานท่ีนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(Integrity  and  Transparency  Assessment  :ITA) ไปขยายผลจน
ไดรับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2560(ITA Awards) จากพลเอกประยุทธ    จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ในวันตอตานคอรรัปชันสากล วันท่ี 9 ธันวาคม 
2560 ในฐานะหนวยงานท่ีไดนําการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานจนประสบความสําเร็จ โดยการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 225  เขต อยางตอเนื่อง 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ไดพัฒนานวัตกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในรูปแบบออนไลนโดยมีแนวคิด
การพัฒนานวัตกรรมการประเมินดวยระบบ ITA Online  เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บขอมูล รวดเร็วในการวิเคราะห
และประมวลผล โปรงใส ตรวจสอบไดดวยระบบเวลาจริง(Real-Time system)และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลด
ภาระงานดานเอกสาร(Paperless) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับการประเมิน โดยปรับปรุงระบบการเก็บขอมูล  
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ใหเปนแบบออนไลนเต็มรูปแบบ ลดข้ันตอนการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง และการรับรองเอกสาร/หลักฐานเชิง
ประจักษ โดยคณะกรรมการจากสวนกลาง แตจะกําหนดใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนผูรับรองเอกสาร/หลักฐาน 
เชิงประจักษดวยตนเอง 
 สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงถือเปนการดําเนินการมาอยางตอเนื่องเขาสูปท่ี 5 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ไดดําเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ใหงายตอการใชงาน ลดความยุงยาก ซับซอนใน
การนําเขาขอมูลและคํานึงถึงความสะดวกในการตอบคําถามแบบสํารวจของผูเก่ียวของ 
 นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังถูกกําหนดเปนตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดท่ี 6.4 การกํากับดูแลการทุจริต ในสวนของการประเมินการกํากับดูแลการ
ทุจริตของผูบริหารองคการอีกดวย 
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บทท่ี 2 
วิธีการประเมิน 

1.ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการประเมิน 
 เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น สํานักงาน ป.ป.ช. ไดใหความสําคัญในการพัฒนาเกณฑการประเมินใหเกิดการสนับสนุนตอ
การยกระดับคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption Perceptions  Index : CPI)ของประเทศไทยไดอยางเปน
รูปธรรม โดยไดศึกษาขอมูลจากผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวทางการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ซ่ึงการวิจัยดังกลาวไดสังเคราะหประเด็นการสํารวจของแตละแหลงขอมูล
ท่ีองคกรความโปรงใส นานาชาติ(Transparency  International) นํามาใชในการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 
ประกอบกับการศึกษาขอมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงใหเกิดความตอเนื่องกับเกณฑการประเมินเดิม และการ
เชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนท่ีเก่ียวของ ทําใหเกณฑการประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายดาน ซ่ึงเก่ียวของกับคุณธรรม 
ความโปรงใสและการทุจริต ซ่ึงจะเปนประโยชนตอหนวยงานในการนําไปสูการปรับปรุงแกไข ลดโอกาสหรือ ความเสี่ยง
ท่ีจะเกิดการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ และสงผลตอการยกระดับคะแนน CPI  ของประเทศไทยในระยะยาวได โดย
จําแนกออกเปน  10 ตัวชี้วัด ไดแก 
 1. การปฏิบัติหนาท่ี 
 2. การใชงบประมาณ 
 3. การใชอํานาจ 
 4. การใชทรัพยสินของทางราชการ 
 5. การแกไขปญหาการทุจริต 
 6. คุณภาพการดําเนินงาน 
 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8. การปรับปรุงระบบการทํางาน 
 9. การเปดเผยขอมูล 
 10. การปองกันการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
รายละเอียดการประเมิน ITA แต(ละตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล จํานวนขอคําถาม 
1.การปฏิบัติหนาท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I1 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/
ใหบริการแกผูมาติดตอ ตามประเด็นดังตอนี้ มากนอย
เพียงใด 

โปรงใสเปนไปตามข้ันตอนท่ีกําหนด 

โปรงใสเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

I2 บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/
ใหบริการแกผูมาติดตอท่ัวๆไปกับผูมาติดตอท่ีรูจักเปน
การสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มาก นอยเพียงใด 

I3 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ อยางไร 

มุงผลสําเร็จของงาน 

 ใหความสําคัญกับงานมากกวาธุระสวนตัว 

พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

I4 บุคลากรในหนวยงานของทานมีการเรียกรับสิ่ง
ดังตอไปนี้ จากผูมาติดตอเพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน
การ การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม 
 เงิน 

 ทรัพยสิน 

 ประโยชนอ่ืนๆ ท่ีอาจคํานวณเปนเงินได เชนการลด
ราคา การรับความบันเทิง เปนตน 

I5 ในชวงเทศกาลหรือวาระสําคัญตางๆ ตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหนวยงานของ
ทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดย
ธรรมจรรยาหรือไม 
 เงิน 

 ทรัพยสิน 

 ประโยชนอ่ืนๆ ท่ีอาจคํานวณเปนเงินได เชนการลด
ราคา การรับความบันเทิง เปนตน 

I6 บุคคลในหนวยงานของทาน มกีารใหสิ่งดังตอไปน้ีแก
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนเพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีและ
คาดหวังใหมีการตอบแทนในอนาคตหรือไม 

6  ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



7 
ตัวช้ีวัด ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล จํานวนขอคําถาม 

 
 
 
 

 
2. การใช
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.การใชอํานาจ 

 
 
 
 

 
IIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIT 

 เงิน 

 ทรัพยสิน 

 ประโยชนอ่ืนๆ ท่ีอาจคํานวณเปนเงินได เชนการลด
ราคา การรับความบันเทิง เปนตน 

I7 ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจําป
ของหนวยงานของทาน มากนอยเพียงใด 
I8 หนวยงานของทานใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึง
ประเด็นดังตอไปนี้ มาก นอยเพียงใด 
 คุมคา 
 ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณท่ีตั้งไว 
I9  หนวยงานของทานใชจายงบประมาณเพ่ือ
ประโยชนสวนตัว กลุม หรือพวกพอง มาก นอย
เพียงใด 
I10 บุคลากรในหนวยงานของทานมีการเบิกจายเงินท่ี
เปนเท็จ เชน คาทํางานลวงเวลา คาวัสดุอุปกรณหรือ
คาเดินทาง ฯลฯ มาก นอยเพียงใด 
I11 หนวยงานของทาน มีการจัดซ้ือ จัดจาง/การจัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังตอไปนี้มาก
นอยเพียงใด 
โปรงใสตรวจสอบได 
เอ้ือประโยชนใหเปนผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
I12 หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทานมีสวนรวมใน
การตรวจสอบการใชจายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 
สอบถาม 
ทักทวง 
รองเรียน 
I13 ผูบังคับบัญชาของทาน มอบหมายงานแกทาน
อยางเปนธรรม มาก นอยเพียงใด 
I14 ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม
ระดับคุณภาพของผลงาน มากนอย เพียงใด 

 
 
 
 

 
6 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 



8 
ตัวช้ีวัด ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล จํานวนขอคําถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.การใชทรัพยสิน
ของทางราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIT 

I15 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการ
ฝกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใหทุนการศึกษา
อยางเปนธรรม มาก นอยเพียงใด 

I16 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการสั่งการใหทานทําธุระ
สวนตัวของผูบังคับบัญชา มากนอย เพียงใด 

I17 ผูบังคับบัญชาของทาน มีการสั่งการใหทานทําใน
สิ่งท่ีไมถูกตอง หรือมีความเสี่ยงตอการทุจริต มากนอย
เพียงใด 

I18 การบริหารงานบคุคลของหนวยงานของทานมี
ลักษณะดังตอไปนี้ มาก นอยเพียงใด 

ถูกแทรกแซงจากผูมีอํานาจ 

มีการซ้ือขายตําแหนง 

เอ้ือประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 
I19 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสิน
ของราชการไปเปนของสวนตัว หรือนําไปใหกลุมหรือ
พวกพอง มากนอยเพียงใด 

I20 ข้ันตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพยสินของ
ราชการ ไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานของทาน มีความ
สะดวก มากนอย เพียงใด 
I21 กรรีท่ีตองมีการของยืมทรัพยสินของทางราชการ
ไปใชปฏิบัติงานบุคลากรในหนวยงานของทาน มีการ
ขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 

I22 บุคลากรภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนํา
ทรัพยสินของราชการไปใชโดยไมไดขออนุญาตอยาง
ถูกตองจากหนวยงานของทาน มากนอย เพียงใด 

I23 ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เก่ียวกับ
การใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตองมากนอย เพียงใด 

I24 หนวยงานของทานมีการกํากับดูแลและตรวจสอบ
การใชทรัพยสินของราชการ เพ่ือปองกันไมใหมีการ
นําไปใชประโยชนสวนตัว กลุมหรือพวกพอง มากนอย
เพียงใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 ขอ  

 
 
 
 
 
 
 
 



9 
ตัวช้ีวัด ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล จํานวนขอคําถาม 
5.การแกไขปญหา
การทุจริต 

IIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I25 ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทานให
ความสําคัญกับการตอตานทุจริต มากนอยเพียงใด 

I26 หนวยงานของทานมีการดําเนินการดังตอไปนี้
หรือไม 
ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตใน
หนวยงานใหมีประสิทธิภาพ 

จัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหนวยงาน 

I27 ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทานไดรับการ
แกไข มากนอยเพียงใด 

I28 หนวยงานของทาน มีการดําเนินการดังตอไปนี้  
ตอการทุจริตในหนวยงานมากนอยเพียงใด 

เฝาระวัง 

ตรวจสอบ 

ลงโทษทางวินัย 

I29 หนวยงานของทานมีการนําผลการตรวจสอบของ
ฝายตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอกหนวยงานไป
ปรับปรุงการทํางาน เพ่ือปองกันการทุจริตใน
หนวยงาน มากนอย เพียงใด 

I30 หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนใน
หนวยงานของทานทานมีความคิดเห็นตอประเด็น
ดังตอไปนี้ อยางไร 

สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 

สามารถติดตามผลการรองเรียนได 
ม่ันใจวาจะมีการดําเนินการอยางตรงไปตรงมา 

ม่ันใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 

6 ขอ 

6.คุณภาพการ
ดําเนินงาน 

EIT E1 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/
ใหบริการแกทาน ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอย
เพียงใด 
โปรงใสเปนไปตามข้ันตอนท่ีกําหนด 
โปรงใสเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
 

5 ขอ 

 
 
 
 
 
 



10 
 

ตัวช้ีวัด ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล จํานวนขอคําถาม 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E2 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/
ใหบริการแกทาน กับผูมาติดตอคนอ่ืนๆอยางเทาเทียม
กัน มากนอยเพียงใด 

E3 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอใหขอมูล
เก่ียวกับการดําเนินการ/ใหบริการแกทานอยาง
ตรงไปตรงมาไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูลมากนอย
เพียงใด 

E4 ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมาทานเคยถูกเจาหนาท่ี
ของหนวยงานท่ีทานติดตอรองขอใหจายหรือใหสิ่ง
ดังตอไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ   
อนุญาตหรือใหบริการ หรือไม 
เงิน 

ทรัพยสิน 

ประโยชนอ่ืนๆท่ีอาจคํานวณเปนเงินไดเชนการลด
ราคา การใหความบันเทิงเปนตน 

E5 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการดําเนินงานโดย
คํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวมเปนหลัก
มากนอยเพียงใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

EIT E6การเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีทานติดตอมี
ลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 
เขาถึงงาย ไมซับซอน 
มีชองทางหลากหลาย 
E7หนวยงานท่ีทานติดตอมีการเผยแพรผลงานหรือ
ขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน มากนอย
เพียงใด 
E8 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีชองทางรับฟงคําติชมหรือ
ความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ
หรือไม 
E9 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคําถาม
เม่ือมีขอกังวลสงสัยเก่ียวกับการดําเนินงานไดอยาง
ชัดเจน มากนอยเพียงใด 

5 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 



11 
ตัวช้ีวัด ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล จํานวนขอคําถาม 

  E10 หนวยงานท่ีทานติดตอมีชองทางใหผูมาติดตอ
รองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงานหรือไม 

 

8.การปรับปรุง
ระบบการทํางาน 

EIT E11เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอมีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีข้ึน
มากนอยเพียงใด 
E12 หนวยงานท่ีทานติดตอมีการปรับปรุงวิธีการและ
ข้ันตอนการดําเนินงาน/การใหบริการใหดีข้ึนมากนอย
เพียงใด 
E13 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนําเทคโนโลยีมาใช
ในการดําเนินงาน/การใหบริการใหเกิดความสะดวก
รวดเร็วมากข้ึน หรือไม 
E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ 
ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมใน
การปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของ
หนวยงานใหดีข้ึน มากนอยเพียงใด 
E15 หนวยงานท่ีทานติดตอมีการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน/การใหบริการใหมีความโปรงใสมากข้ึนมาก
นอยเพียงใด 

5 ขอ 

9.การเปดเผย
ขอมูล 
9.1ขอมูลพ้ืนฐาน 

OIT O! โครงสรางหนวยงาน 
โครงสรางหนวยงานจะตองมีขอมูลการแบงสวนงาน
ภายในของหนวยงาน 
O2 ขอมูลผูบริหาร 
ขอมูลผูบริหาร จะตองมีขอมูล ชื่อ–นามสกุล และ
ตําแหนงของผูบริหารสูงสุดและรองผูบริหารสูงสุด 
O3อํานาจหนาท่ี 
อํานาจหนาท่ี จะตองมีขอมูลเก่ียวกับอํานาจหนาท่ี
หรือภารกิจ ของหนวยงานตามท่ีกฎหมายกําหนด เชน 
การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา พ.ศ. 2560 เปนตน 
O4แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา จะตองมีขอมลูเก่ียวกับแผนพัฒนาหนวยงาน 
มากกวา 1 ป พรอมรายละเอียด 
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  O5ขอมูลการติดตอ 

ขอมูลการติดตอหนวยงาน อยางนอยจะตอง
ประกอบดวย 
1) ท่ีอยู 2) หมายเลขโทรศัพท3) หมายเลขโทรสาร  4) 
ท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส(e–mail)  5) แผนท่ีตั้ง
ของหนวยงาน 

O6กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

กฎหมายท่ีเก่ียวของ จะตองมีขอมูลกฎหมายตาง ๆท่ี
เก่ียวของกับหนวยงาน เชน พระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง 
ขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี
เชน 
- พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) 
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง รวม 
หรือเลิก 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการขยายชั้น
เรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2553 เปนตน 

O7 ขาวประชาสัมพันธ 
ขาวประชาสัมพันธ จะตองมีขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของกับการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีหรือ
ภารกิจของหนวยงาน โดยจะตองเปนขอมูลภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

O8  Q&A 

Q&A จะตองมีชองทางท่ีผูรับบริการ หรือผูมีสวนได
สวนเสียสามารถสอบถามขอมูลหรือขอกังวลสงสัย 
และหนวยงานสามารถตอบขอสอบถามหรือสื่อสาร
โตตอบกันได โดยจะตองเปนชองทางผานทางเว็บไซต
ของหนวยงาน 
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  O9 Social Network 
Social Network จะตองมีชองทางการเชื่อมโยงไปสู
เครือขาย 
สงัคมออนไลนของหนวยงาน เชน Facebook 
Twitter  Instagram Line เปนตน โดยจะตองเปน
ชองทางผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 

 

9.2 การบริหารงาน OIT O10 แผนปฏิบัติราชการประจําป 
แผนปฏิบัติราชการประจําปจะตองมีขอมูลแผน
ดําเนินงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
หนวยงานพรอมรายละเอียด 
O11 รายงานการกํากับติดตาม 
การดําเนินงาน รายไตรมาส 
รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงาน รายไตรมาส 
จะตองมีขอมูลแสดงวาหนวยงานมีการกํากับติดตาม
การดําเนินงานใหเปนไปตาม 
แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
หนวยงานเปนรายไตรมาส 
O12 รายงานผลการดําเนินงานประจําป 
รายงานผลการดําเนินงานประจําป จะตองมีขอมูล
สรปุผลการดําเนินงานประจําปของหนวยงาน ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่ีผานมา 
O13  คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะตองมีขอมูล
เก่ียวกับคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ขาราชการ และพนักงานราชการรายบุคคล ทุกกลุม
งาน พรอมรายละเอียด 
O14 คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 
คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ จะตองมีขอมูล
เก่ียวกับคูมือหรือมาตรฐานการใหบริการตามอํานาจ
หนาท่ีหรือภารกิจของหนวยงาน ท่ีผูมารับบริการ
จะตองรับทราบซ่ึงประกอบดวย ประเภทงาน
ใหบริการ ข้ันตอนการใหบริการแผนผัง/แผนภูมิการ 
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  ใหบริการ ระยะเวลาท่ีใชในการใหบริการและ
ผูรับผิดชอบในการใหบริการ 
O15 ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 
ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ จะตองมีขอมูลสถิติการ
ใหบริการตามอํานาจหนาท่ีหรือภารกิจของหนวยงาน 
และจะตองเปนขอมูลภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
O16 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการ
ใหบริการ 
รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ 
จะตองมีขอมูลสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจการ
ใหบริการตามอํานาจหนาท่ีหรือภารกิจของหนวยงาน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีผานมา 
O17  E–Service 
E–Serviceจะตองมีชองทางท่ีผูรับบริการ หรือผูมีสวน
ไดสวนเสีย 
สามารถขอรับบริการตามอํานาจหนาท่ีหรือภารกิจของ
หนวยงาน ตามภารกิจของหนวยงานโดยจะตองเปน
ชองทางผานทางเว็บไซตของหนวยงาน เชน Smart 
OBEC, My office, AMSS++, Smart Area, Smart 
Office เปนตน 

 

9.3 การบริหารเงิน
งบประมาณ 

 

OIT O18 แผนการใชจายงบประมาณประจําป 
แผนการใชจายงบประมาณประจําปจะตองมีขอมูล
เก่ียวกับ 
แผนการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2562 
พรอมรายละเอียด 
O19 รายงานการกํากับติดตาม การใชจายงบประมาณ  
รายไตรมาส 
รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ ราย
ไตรมาสจะตองมีขอมูลการกํากับติดตามการใชจาย
งบประมาณของหนวยงานตามแผนการใชจาย 
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  งบประมาณประจําหนวยงานตามแผนการใชจาย
งบประมาณประจําป พ.ศ. 2562 ของหนวยงานเปน
รายไตรมาส 
O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจาํป 
รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําปจะตองมี
ขอมูลสรุปผลการใชจายงบประมาณตามแผนการใช
จายงบประมาณประจําปของหนวยงาน ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่ีผานมา 
O21 แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือ 
แผนการจัดหาพัสดุ 
แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ จะตองมี
แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามท่ี
หนวยงานจะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และจะตองเปนขอมูลภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
O22 ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือ 
จัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 
ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการ
จัดหาพัสดุ จะตองมีประกาศตามท่ีหนวยงานตอง
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เชน ประกาศเชิญ
ชวน ประกาศผลการจัดซ้ือ จัดจาง เปนตน และ
จะตองเปนขอมูลภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือ การจัดหาพัสดุราย
เดือน 
สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
จะตองมีขอมูลสรุปผลการจัดซ้ือหรือจัดจางตามแบบ 
สขร.1 และ จะตองเปนขอมูลภายในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
O24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
ประจําป 
รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 
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  ประจําปจะตองมีขอมูลสรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือ
การจัดหาพัสดุในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่ีผานมา
อยางนอยจะตองประกอบดวย 
1) สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 
2) ปญหาและอุปสรรคของการจัดซ้ือจัดจางหรือการ
จัดหาพัสดุ 
3) ขอเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซ้ือจัดจาง
หรือการจัดหาพัสดุ 

 

9.4 การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 

 O25 นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล 
นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล จะตองมีนโยบาย
หรือทิศทางของหนวยงานเก่ียวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีความโปรงใส สอดคลองกับการ
ขับเคลื่อนภารกิจของหนวยงานและทิศทางการปฏิรูป
ประเทศ 
O26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลจะตองมีการดําเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เชน การวางแผนก กําลังคน การสรร
หาคนดีคนเกงเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หนวยงาน การพัฒนาบุคลากร(การพัฒนาบุคลากร 
การสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ)การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การบรรจุและแตงตั้งบุคลากรการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การสงเสริมจริยธรรมและ 
รักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน เปนตน ท้ังนี้ตอง
เปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
O27หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
จะตองมีการกําหนดหลักเกณฑการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลซ่ึงเปนไปตามกฎ ระเบียบ และ
ขอบังคับท่ีเก่ียวของ ไดแกหลักเกณฑการสรรหาและ 
คัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑการบรรจุและแตงตั้ง 
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  บุคลากร หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากรหลักเกณฑ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑการใหคุณให
โทษและการสรางขวัญกําลังใจ 
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจําป 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาํปจะตองมีการประเมินผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปและจัดทําเปนรายงาน
ผลการดําเนินงานประจําปของหนวยงาน ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่ีผานมา 

 

9.5 การสงเสริม
ความโปรงใส 

 

 O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต จะตอง
มีแนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเก่ียวกับรายละเอียดการ
จัดการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตของ
เจาหนาท่ีในหนวยงาน 
O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต จะตอง
มีแนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเก่ียวกับรายละเอียดการ
จัดการตอเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับการทุจริตของ
เจาหนาท่ีในหนวยงาน 
O31ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประจําป 
ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตประจําปจะตอง
มีขอมูลสรุปจํานวนและประเภทเรื่องรองเรียนการ
ทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงาน ในปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ท่ีผานมา 
O32 ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 
ชองทางการรับฟงความคิดเห็น จะตองมีชองทางท่ี
ผูรับบริการผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถ
ใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินงานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
โดยจะตองเปนชองทางผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 
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ตัวช้ีวัด ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล จํานวนขอคําถาม 

  O33 การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 
การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม จะตองมีการ
ดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปดโอกาสใหผูมี
สวนไดสวนเสีย ไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตาม
ภารกิจของหนวยงาน เชน รวมวางแผน รวม
ดําเนินการ  รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมติดตาม
ประเมินผล เปนตน และจะตองเปนขอมูลภายใน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

10 การปองกันการ
ทุจริต 
10. 1 การ
ดําเนินการเพ่ือ
ปองกันการทุจริต 

 O34 เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 
เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร จะตองมีการแสดง
เจตนารมณหรือคําม่ันของผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน 
วาจะปฏิบัติหนาท่ีและบริหารหนวยงานอยางซ่ือสัตย
สุจริต โปรงใสและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลโดย
จัดทําอยางนอย 2 ภาษา ไดแก ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร 
การมีสวนรวมของผูบริหาร จะตองมีการดําเนินการ
หรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีสวนรวมของผูบริหาร
สูงสุดคนปจจุบันในการใหความสําคัญกับการปรับปรุง
พัฒนาหนวยงานดานคุณธรรมและความโปรงใส และ
จะตองเปนขอมูลภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําป 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปจะตองมีการ
ประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิด
การทุจริต หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน และจะตอง
เปนขอมูลภายในปงบประมาณพ.ศ. 2562 
O37 การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
การดําเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต จะตอง
มีการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการจัดการ
ความเสี่ยงของการดําเนินงานท่ีอาจกอใหเกิดการ
ทุจริต หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ 
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ตัวช้ีวัด ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล จํานวนขอคําถาม 

  ผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน และจะตองเปน
ขอมูลภายในปงบประมาณพ.ศ. 2562 
O38 การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 
การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร จะตองมีการ
ดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาท่ีในหนวยงานมีทัศนคติ 
คานิยม ในการปฏิบัติงานอยางซ่ือสัตยสุจริตและ
จะตองเปนขอมูลภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําป 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจําปจะตองมี
ขอมูลแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา พรอมรายละเอียด 
O40 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกัน
การทุจริตรายไตรมาส 
รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการปองกันการ
ทุจริตรายไตรมาส จะตองมีขอมูลสรุปผลการ
ดําเนินการปองกันการทุจรติของหนวยงาน รายไตร
มาส  และจะตองเปนขอมูลภายในปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
O41รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริต
ประจําปรายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจริต
ประจําปจะตองมีขอมูลสรุปผลการดําเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

 

10.2 มาตรการ
ภายในเพ่ือปองกัน
การทุจริต 

 

 O42 มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ  มาตรการ
เผยแพรขอมูลตอสาธารณะ จะตองมีแนวปฏิบัติของ
หนวยงาน เชน การกําหนดข้ันตอน วิธีการ และสวน
งาน/เจาหนาท่ี ท่ีเก่ียวของกับการเผยแพรขอมูลตอ
สาธารณะ 
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  O43 มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวม มาตรการให
ผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม จะตองมีแนวปฏิบัติของ
หนวยงาน เชน การกําหนดข้ันตอน วิธีการ และสวนงาน/
เจาหนาท่ี ท่ีเก่ียวของกับการใหผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวม
ในการดําเนินงาน 
O44 มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 
มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง จะตองมี
แนวปฏิบัติของหนวยงาน เชน การกําหนดข้ันตอน วิธีการ
และสวนงาน/เจาหนาท่ี ท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมความ
โปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 
O45 มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต จะตองมีแนวปฏิบัติ
ของหนวยงาน เชน การกําหนดข้ันตอน วิธีการ และสวน
งาน/เจาหนาท่ี ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรื่องรองเรียนการ
ทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงาน 
O46 มาตรการปองกันการรับสนิบน 
มาตรการปองกันการรับสินบน จะตองมีแนวปฏิบัติของ
หนวยงานเชน การกําหนดข้ันตอน วิธีการ และสวนงาน/
เจาหนาท่ี ท่ีเก่ียวของกับการปองกันการรับสินบน 
O47มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน
กับผลประโยชนสวนรวม 
มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ 
ผลประโยชนสวนรวม จะตองมีแนวปฏิบัติของหนวยงาน เชน 
การกําหนดข้ันตอน วิธีการ และสวนงาน/เจาหนาท่ี ท่ี
เก่ียวของกับการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวน
ตนกับผลประโยชนสวนรวม 
O48 มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ 
มาตรการตรวจสอบการใชดุลพินิจ จะตองมีแนวปฏิบัติของ
หนวยงาน เชน การกําหนดข้ันตอน วิธีการ และสวนงาน/
เจาหนาท่ี ท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีใหเปนไปตามมาตรฐานเพ่ือลดการใชดุลพินิจ 
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2. เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 
 เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน จําแนกออกเปน 3 เครื่องมือ  ดังนี้ 

1. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน(Internal  Integrity  and  Transparency  
Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค เพ่ือเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีมีตอหนวยงาน
ตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาท่ี การใชงบประมาณ การใชอํานาจ การใชทรัพยสินของราชการและการแกไขปญหา
การทุจริต 

2. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก(Extemal  Integrity  And  Transparency  
Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค เพ่ือเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนได สวนเสียภายนอกท่ีมีตอหนวยงาน
ท่ีประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทํางาน 
 3. แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ( Open Data Integrity  and Transparency Assessment :  OIT) 
มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงานเพ่ือใหประชาชนท่ัวไปสามารถ
เขาถึงได ในตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล และการปองกันการทุจริต 

3. กลุมประชากร กลุมตัวอยางและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน(สําหรับแบบ IIT) 
    ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตั้งแตระดับผูบริหาร 
ผูอํานวยการ/หัวหนา ขาราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจาง/พนักงานจาง ท่ีทํางานใหกับหนวยงานมาเปนระยะเวลาไม
นอยกวา 1 ป 
    การกําหนดขนาดตัวอยางข้ันต่ํา ไมนอยกวา 50 คน ถาผูมีสวนไดสวนเสียมีจํานวนนอยกวา 50 คน ใหเก็บ
ขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมด 
   การเก็บขอมูลตัวอยาง  ผูมีสวนไดสวนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู IIT ดวยตนเอง 
 2. ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก(สําหรับแบบ EIT) 
    ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา  ครู  บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดท่ีมารับ
บริการหรือมาติดตอตามภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในปงบประมาณ 2562 
    การกําหนดขนาดตัวอยางข้ันต่ํา เก็บตัวอยางจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
    การเก็บขอมูลตัวอยาง  ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู EIT ดวยตนเอง 
 3.สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา(สําหรับแบบ OIT) 
 เก็บขอมูลจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเขารับการประเมินท้ังหมด และไมมีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดย
ผูดูแลระบบของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีหนาท่ีในการตอบแบบสํารวจ หนวยงานละ 1 ชุด 
การตอบแบบสํารวจ OIT ในแตละขอคําถาม ใหระบุ URL ของหนาใดหนาหนึ่งบนเว็ปไซดของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ซ่ึงเนื้อหาขอความหรือลิงคสําหรับเชื่อมโยงไปยังขอมูลตามท่ีแตละขอคําถามกําหนด สวนชอง “คําอธิบาย” 
สามารถกรอกคําอธิบายเพ่ิมเติมหรือไมก็ได โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสามารถสงไดมากกวา 1 ลิงคในแตละขอ 
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4. ข้ันตอนการประเมิน 
สพฐ. ได กําหนดรายละเอียดของการเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงจะตองดําเนินการผานระบบการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน โดยจําแนกข้ันตอน การดําเนินการตาง ๆ 
ออกเปน 3 ชวง ได แก  (1) ชวงเตรียมการประเมิน  (2) ชวงดําเนินการประเมิน   (3) ชวงสรุปผลการประเมิน 

 
ชวงเวลาการประเมิน กรอบระยะเวลา ข้ันตอนการประเมิน 

ชวงเตรียมการประเมิน   2-28 ก.พ.2562 สพฐ.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินITAของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มี.ค.-เม.ย.2562 เตรียมบุคลากรผูรับผิดชอบไดแกผูประสานงานการ
ประเมินและผูดูแลระบบของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

2 พ.ค. 2562 สพฐ.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

พ.ค.-มิ.ย.2562 หนวยงานปรับปรุงแกไขระบบงานและการเปดเผย
ขอมูลผานทางเว็ปไซดของหนวยงานตามเกณฑท่ี
กําหนด 

7-31 พ.ค. 2562 ดาวโหลดไฟล “แบบกรอกขอมูลของผูมีสวนไดสวน
เสีย”จากเว็ปไซดโครงการโรงเรียนสุจริต
(www.uprightschool.net)ดําเนินการกรอกขอมูล
และสงไปตามชองทางท่ีสพฐ.กําหนด 

ชวงดําเนินการประเมิน 3-14 มิ.ย. 2562 
 

สพฐ.สงชองทางการตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวน
ไดสวนเสียภายใน(IIT)ใหสพท. 
สพท.เผยแพรและประชาสัมพันธชองทางการตอบ
แบบวัดการรบัรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน(IIT)ใหผู
มีสวนไดสวนเสียภายในเขามาตอบ 

17-28  มิ.ย. 2562 สพฐ.สงชองทางการตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวน
ไดสวนเสียภายนอก(EIT)ใหสพท.และอีเมลสวนตัว
ของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกโดยตรง 
สพท.เผยแพรและประชาสัมพันธชองทางการตอบ
แบบวัดการรับรูEITใหมีสวนไดสวนเสียภายนอกเขา
มาตอบ 

1-12 ก.ค. 2562 ดําเนินการตอบแบบสํารวจ OIT 
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ชวงเวลาการประเมิน กรอบระยะเวลา ข้ันตอนการประเมิน 
ชวงสรุปผลการประเมิน 22-26 ก.ค.2562 ตรวจสอบใหคะแนนวิเคราะหขอมูลและประมวลผล

คะแนน โดยสาํนกังาน ป.ป.ช.รวมกับคณะกรรมการ
สพฐ. 

29-31 ก.ค.2562 จัดทํารายงานผลการประเมินคุณธรรมและ
ความดปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส.ค. 2562 ประกาศผลการประเมิน ITA และนําเสนอผลตอ
สํานักงานป.ป.ช. 
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บทท่ี 3 

การวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ออนไลน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. ขอมูลพ้ืนฐานของผูเขารับการประเมิน 

 1.1 ผู รั บการประ เ มินแบบสํ า รวจความ คิด เห็ น   Internal  Integrity  and Transparency  
Assessment  Online(IIT Online)จํานวน    70 คน 

 1.2 ผู รั บการประ เ มินแบบสํ า รวจความ คิด เห็ น   External  Integrity  and Transparency  
Assessment  Online(EIT Online)จํานวน    100 คน 

 1.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 Open  Data  Integrity  and 
Transparency  Assessment  Online(OIT Online)   

 
2.ผลการประเมิน 
    การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย  87.61 ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานอยูในระดับ A โดยตัวชี้วัดการใชอํานาจ ไดคะแนนสูงสุด รอยละ 99.70 สวนตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนต่ํากวา
ตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ ตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 69.64 

ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 98.43  ซ่ึงอยูในระดับ AA 
ตัวชี้วัดท่ี 2 การใชงบประมาณ ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 95.91 ซ่ึงอยูในระดับ AA 
ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจ ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 99.70  ซ่ึงอยูในระดับ AA 
ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของราชการ ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 97.50 ซ่ึงอยูในระดับ AA 
ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 97.79  ซ่ึงอยูในระดับ AA 
ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 92.76  ซ่ึงอยูในระดับ A 
ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 84.73 ซ่ึงอยูในระดับ B 
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 82.42 ซ่ึงอยูในระดับ B 
ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปดเผยขอมูล ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 91.63  ซ่ึงอยูในระดับ A 
ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 69.64  ซ่ึงอยูในระดับ C 
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แผนภูมิท่ี 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562(วิเคราะหตามรอยละของแตละตัวชี้วัด) 

 

 
 
จากแผนภูมิท่ี 1 พบวาผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 87.61 ซ่ึงอยูใน
ระดับ A และเม่ือวิเคราะหเปนรายตัวชี้วัด พบวา 

ตัวชี้วัดการใชอํานาจ  ไดคะแนนสูงสุด รอยละเฉลี่ย 99.70  
รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาท่ี ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย   98.43 
 ตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย   97.79 
 ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย  97.59 
 ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ  ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย   95.91 
 ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย   92.97 
 ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล  ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย   91.63 
 ตัวชีวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย    84.73 
 ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทํางาน ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 82.42 
 ตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต  ไดคะแนนต่ําสุดรอยละเฉลี่ย  69.64 ตามลําดับ 
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3. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน
จําแนกตามขอมูล 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วิเคราะหตามคาน้ําหนักคะแนนของแตละ
แหลงขอมูล) 
แหลงขอมูล คาน้ําหนักคะแนน คะแนนท่ีได คิดเปนรอยละ 
IIT 30 29.36 97.86 
EIT 30 25.99 86.63 
OIT 40 32.25 80.62 

 
แผนภูมิท่ี 2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วิเคราะหตามคาน้ําหนักคะแนนของแตละ
แหลงขอมูล) 

 
 

จากขอมูลขางตนแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิเคราะหตามคาน้ําหนักคะแนนของแตละ
แหลงขอมูล พบวา แบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ท่ีมีสัดสวนคาน้ําหนักคะแนนสูงสุด ไดแก แบบ IIT  มี
คาน้ําหนักคะแนน 29.36 (คิดเปนรอยละ 97.86)รองลงมา ไดแก แบบ EIT มีคาน้ําหนัก คะแนน 25.99 (คิดเปนรอยละ 
86.63)และแบบ OIT มีคาน้ําหนักคะแนน  32.25 (คิดเปนรอยละ 80.62)มีสัดสวนคาน้ําหนักคะแนนต่ําสุด 
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ตารางท่ี  2  คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จําแนกตามขอมูล 

 
ลําดับ
ท่ี 

เขต
ตรวจ
ราชการ 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 

IIT EIT OIT คะแนน 
ITA 

คะแนน
ITAระดับ
เขตตรวจ
ราชการ 

90 4 สพป.กาญจนบุรี 
เขต 2 

29.36 25.99 32.25 87.61 87.28 

 
4. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ออนไลนจําแนกตามตัวช้ีวัดการประเมิน 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จําแนกตามตัวชี้วัดการประเมินพบวา ตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนสูงสุดเปน
อันดับท่ี 1 คือ  ตัวชี้วัดการใชอํานาจ ไดคะแนนเทากับ  99.70 รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาท่ี ไ ด ค ะ แ น น
เทากับ  98.43 
 ตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย    97.79 
 ตัวชี้วัดการใชทรัพยสินของราชการ ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย   97.59 
 ตัวชี้วัดการใชงบประมาณ  ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย   95.91 
 ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย   92.97 
 ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล  ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย   91.63 
 ตัวชีวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย   84.73 
 ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทํางาน ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย   82.42 
 และตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต  ไดคะแนนต่ําสุด รอยละเฉลี่ย   69.64  ตามลําดับ  
ดังแสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 สรุปภาพรวมผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ออนไลน จําแนกตามตัวชี้วัดการประเมิน 
คะแนน ITA เทากับ 87.61 ระดับ A 
ตัวช้ีวัด คะแนนตัวช้ีวัด 

(รอยละ) 
ร ะ ดั บ ผ ล ก า ร
ประเมิน 

การใชอํานาจ 99.70 AA 
การปฏิบัติหนาท่ี 98.43 AA 
การแกไขปญหาการทุจริต 97.79 AA 
การใชทรัพยสินของราชการ 97.59 AA 
การใชงบประมาณ 95.91 AA 
คุณภาพการดําเนินงาน 92.76 A 
การเปดเผยขอมูล  91.63 A 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.73 B 
การปรับปรุงระบบการทํางาน 82.42 B 
การปองกันการทุจริต 69.64 C 
คะแนนตัวช้ีวัด(รอยละ)เฉล่ีย 87.61 A 

 
 
5. เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 
ท่ี เขต

ตรวจ
ราชการ 

สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 

คะแนนป 
2558 

คะแนนป 
2559 

คะแนนป 
2560 

คะแนนป 
2561 

คะแนนป 
2562 

พัฒนาการ
ป 61/ 
ป 62 

- 4 สพป.กาญจนบุรี 
เขต 2 

69.92 88.25 90.09 91.30 87.61 -3.69 
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กระบวนการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความดปรงใสในการดําเนินงานของ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประจําปงบประมาณ 2562 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

 1 

      คําสั่ง สพป.กาญจนบุรีเขต 2 ท่ี172  /2563 ลงวันท่ี  12  พ.ค. 
2563  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ออนไลน(ITA)  ปงบประมาณ  2563 

รายงานการวิเคราะหความ
เสี่ยงการทุจริตประจําป 2563 

ผลการประเมิน ITA ออนไลน
ประจําป 2562 

คณะกรรมการรับผิดชอบ
การประเมินคณุธรรม
และความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ออนไลน(ITA)  
ปงบประมาณ  2563 

 

ผลการวิเคราะห 

มาตรการสงเสรมิคุรธรรมและ
ความดปรงใสของหนว่ยงาน 

สรุปผลรายงานการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประจาํปงบประมาณ 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดําเนินการตามมาตรการ 

กํากับติดตามการดําเนินงานตามมาตรการ 

รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการ/เสนอผูบริหาร/

เผยแพรผานเว็ปไซต 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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3. การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน(ITA) 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 
จากรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เปนรายตัวช้ีวัด 

พบวา ตัวช้ีวัดท่ีหนวยงานควรพัฒนาและยกระดับใหดีย่ิงข้ึน (ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 69.64   ซ่ึงอยูในระดับ  C ) ดังนี้ 
ตัวช้ีวัด ผลการวิเคราะหจุดออน

(ขอบกพรอง) 
ประเด็นการพัฒนา แนวทางการนําผลการวิเคราะห

ไปสูการปฏิบัติ 
ผูรับผิดชอบ 

 แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต  เพ่ือเปดเผยการดําเนินการตางๆของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบ ดังนี ้
1.เจตจํานงสุจริตของผูบริหาร ชองทางการสื่อสารท่ี 

บุคคลภายนอกสามารถรับรู ถึง 
เจตจํานงสุจริตของผู บริหาร
สูงสุดของหนวยงานมีชองทาง
สื่อสารนอย 

พัฒนากระบวนการสื่อสาร 
เพ่ือให ครอบคลุมไปยังกลุมท่ีมา 
รับบริการให ท่ัวถึง เชน 
- การประชาสัมพันธการเขา 
ชมเว็บไซตของหนวยงาน 
- กําหนดมาตรการเผยแพร
ขอมูล ตอสาธารณะ 

-ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 
ประกาศเจตจํานงสุจริตตอ 
สาธารณชนวาจะปฏิบัติงานดวย 
ความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส และ 
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
โดย 
ผานชองทางการสื่อสารท่ี 
หลากหลาย 
- ลงนาม MOU เขตสุจริต 
- ประกาศมาตรการเผยแพร
ขอมูลตอสาธารณะ 

กลุมบริหารงานบุคคล 

2.การมีสวนรวมของผูบริหาร ผูบริหารของหนวยงานมีสวนรวม
และเปนผูนําใหความสําคัญใน
การปรับปรุงพัฒนาหนวยงานให 

-กําหนดกิจกรรมการ 
เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรสู
องคกรคุณธรรมและความ
โปรงใส 

-ประกาศเจตจาํนงสุจริตในการบริหารงาน
ดวยความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใสและ
บริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล 

กลุมบริหารงานบุคคล 
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ตัวช้ีวัด ผลการวิเคราะหจุดออน

(ขอบกพรอง) 
ประเด็นการพัฒนา แนวทางการนําผลการวิเคราะห

ไปสูการปฏิบัติ 
ผูรับผิดชอบ 

 
เปนองคกรคุณธรรมและความ
โปรงใส จึงไมมีขอบกพรองใน
ประเด็นนี้ 

 -จัดกิจกรรมการเสริมสราง 
วัฒนธรรมองคกรสูองคกร
คุณธรรมและความโปรงใส 

 

3. การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจําป 

การประเมินความเสี่ยงไม
ครอบคลุมทุกภารกิจงาน 

-การวิเคราะหความเสี่ยงเรื่อง
ผลประโยชนทับซอนฯของทุก
กลุม/หนวย ภารกิจเพ่ือลดความ
เสี่ยงในการดําเนินงาน 
-นําขอบกพรองจากการรายงาน
ของหนวยตรวจสอบภายในและ
หนวยงานตรวจสอบภายนอกมา
วิเคราะหความเสี่ยงเพ่ิมเติม 

-วิเคราะหความเสี่ยงการทุจริต
จากผลการประเมิน ITA 
ประจาํปงบประมาณพ.ศ.2562 
เพ่ือวางมาตรการแนวทางในการ
ปองกันความเสี่ยง 
-จัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต 

ทุกกลุมงาน 

4. การดําเนินการเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต 

-ผูท่ีเขารวมวิเคราะหความเสี่ยงใน
การทุจริตไมเปดเผยขอมลูท่ีแทจรงิ
ของสภาพปญหาขององคกร 
-ความรู ความเขาใจในกระบวนการ
วิเคราะหความเสี่ยงของการทุจรติใน
องคกรของแตละบุคคลไมเหมือนกัน 

-หาวิธีการใหบุคลากรในองคกร
สะทอนความคิดเห็นสภาพ
ปญหาออกมาอยางแทจริง 
-ใหความรู แกบุคลากรในการ
วิเคราะหความเสี่ยงของการ
ทุจริตองคกร 

-ประกาศ เชิญชวนใหมีผูมสีวนไดสวน
เสียมสีวนรวมในการดําเนินงาน 
-ประกาศมาตรการสงเสรมิความ
โปรงใสในการจดัซื้อจัดจาง 
-ประกาศมาตรการปองกันการขัดกัน

ผลประโยชนสวนรวมกับ
ผลประโยชนสวนรวม 

ทุกกลุมงาน 

 

 



 

33 

ตัวช้ีวัด ผลการวิเคราะหจุดออน
(ขอบกพรอง) 

ประเด็นการพัฒนา แนวทางการนําผลการวิเคราะห
ไปสูการปฏิบัติ 

ผูรับผิดชอบ 

5.การเสริมสรางวัฒนธรรม
องคกร 

-ความหลากหลายของกิจกรรมท่ี
เสริมสรางวัมนธรรมองคกร มี
นอย 
-ชองทางการเขาถึง การสื่อสาร
ในการสรางการรับรูและการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม
ของบุคลากรในองคืกรเพ่ือให
เปนไปตามวัตถุประสงคขององคื
กรคุณธรรมและความดปรงใส 
ไมหลากหลายชองทาง 

-สงเสริมกิจกรรม
สาธารณประโยชนเพ่ือให
บุคลากรในองคกรไดปฏิบัติ
กิจกรรมรวมกัน 
-ปลูกฝง ปรับเปลี่ยนทัสนคติและ
พฤติกรรมใหบุคลากรมีความ
ละอายและตอตานการทุจริตทุก
รูปแบบ 

-จัดกิจกรรมการเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกรสูองคกร
คุณธรรมและความโปรงใส
ประจําปงบประมาณ 2563 ของ
สพป.กาญจนบุรี เขต 2  
 

กลุมอํานวยการ/กลุมบริหารงาน
บุคคล 

6. แผนปฏบิัติการปองกันการ
ทุจริตประจําป 

-การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริตประจําป ไม
สอดคลองกับระยะเวลาการโอน
จัดสรรงบประมาณทําใหไม
สามารถดําเนินการไดตามแผน 
-กิจกรรมในแผนฯมีจาํนวนมาก
และเปนกิจกรรมยอยๆทําให
ผูรับผิดชอบเรงดําเนินการใน 

- จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันฯ
ตั้งแตตนปงบประมาณและ
ดําเนินการจัดกิจกรรมท่ียังไมใช
งบประมาณไปกอน 
-จัดทํากิจกรรมแบบบรูณาการ
และการสรางความรวมมือจาก
ทุกภาคสวน 

-มอบหมายใหคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน ติดตามและรายงาน
ความกาวหนาของผลการ
ดําเนินงานรายไตรมาส 
 

กลุมบริหารงานบุคคล 
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ตัวช้ีวัด ผลการวิเคราะหจุดออน

(ขอบกพรอง) 
ประเด็นการพัฒนา แนวทางการนําผลการวิเคราะห

ไปสูการปฏิบัติ 
ผูรับผิดชอบ 

 
ระยะเวลากระชั้นชิด ผูเขารวม
กิจกรรมเกิดความเบื่อหนาย 

 
  

7. รายงานการกํากับติดตามการ
ดําเนินการปองกันการทุจริตราย
ไตรมาส 

-กิจกรรมบางรายการไมสามารถ
ดําเนินการใหเปนไปตามแผน 
และระยะเวลาทําใหการกํากับ
ติดตามรายไตรมาสมีความลาชา 

-จัดทําแผนกํากับติดตามการ
ดําเนินการปองกันการทุจริตราย
ไตรมาสใหสอดคลองกับปฏิทิน
การดําเนินงาน 

-แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ
ติดตามการดําเนินการปองกัน
การทุจริต 
-วิเคราะห/ทบทวนแผนการ
ดําเนินงาน กํากับติดตาม 
-กําหนดแผน/ปฏิทินการกํากับ
ติดตามใหสอดคลองกับแผนการ
ดําเนินงาน 
-สรางความตระหนักรูใหกับ
บุคลากรทุกคน 

-คณะกรรมการติดตามการ
ดําเนินการปองกันการทุจริต 

8. รายงานผลการดําเนินการ
ปองกันการทุจริตประจําป 

-ระยะเวลาในการรวบรวมขอมูล
รายงานผลกระชั้นชิดมีเวลานอย 
สงผลใหรายงานผลบางประเด็น
มีขอมูลไมสมบูรณ 

-ศึกษาตัวชี้วัดและประเด็นการ
พิจารณาใหชัดเจน เพ่ือจัดทํา
แผนการดําเนินงานและรายงาน
ผลใหครอบคลุม 

-แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะห
ผลการดําเนินการตามแผนฯ 
-ใหทุกคนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานทุกข้ันตอน 

คณะกรรมการติดตามการ
ดําเนินการปองกันการทุจริต 
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ตัวช้ีวัด ผลการวิเคราะหจุดออน

(ขอบกพรอง) 
ประเด็นการพัฒนา แนวทางการนําผลการวิเคราะห

ไปสูการปฏิบัติ 
ผูรับผิดชอบ 

 
-การวิเคราะหผลการดําเนินงาน
มีการวิเคราะหไมครอบคลุมทุก
ประเด็นเนื่องจากไมไดเชิญผูมี
สวนเก่ียวของเขารวมการ
วิเคราะห 

-เชิญผูเก่ียวของทุกคนเขารวม
วิเคราะหผลการดําเนินงานเพ่ือ 
หาจุดแข็ง จุดออนและแนว
ทางการพัฒนา 
 

-ประชุมชี้แจง กระตุนติดตาม
การทํางานอยางเปนระยะๆอยาง
ตอเนื่อง 
-สรุปผลการดําเนินงานใหทุกคน
ทราบถึงจุดแข็ง จุดออนและแนว
ทางการพัฒนา 
-ควรนําผลการดําเนินการ
ปองกันการทุจริตมาสรุปเปน
แนวทางการพัฒนาและแนว
ทางการปองกันการทุจริตของป
ตอไป 

 

9.มาตรการเผยแพรขอมูลตอ
สาธารณะ 

-การกําหนดมาตรการจะตองแจง
ใหบุคลากรท้ังภายในและ
ภายนอกไดรับทราบอยางท่ัวถึง
ตลอดจนใหปฏิบัติตามข้ันตอน
แนวทางการปฏิบัติตามท่ีกําหนด 

-เพ่ิมชองทางในการสื่อสารแก
บุคลากรท้ังภายในและภายนอก 

-เผยแพรขอมูลท่ีเปนปจจุบัน
สามารถนําขอมูลไปใชงานได 

กลุมงานสงเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

10.มาตรการใหผูมีสวนไดสวน
เสียมีสวนรวม 

-ผุมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวน
รวมในการใหคําเสนอแนะการให
ขอมูลและมีสวนรวมคิด รวมทํา  

-ขอความรวมมือผูมีสวนไดสวน
เสียเขารวมดําเนินการตาม
กิจกรรมปองกันการทุจริตทุก 

-จัดทํามาตรการใหผูมีสวนได
สวนเสียมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานขององคกร 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา/
ทุกกลุมภารกิจ 
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ตัวช้ีวัด ผลการวิเคราะหจุดออน

(ขอบกพรอง) 
ประเด็นการพัฒนา แนวทางการนําผลการวิเคราะห

ไปสูการปฏิบัติ 
ผูรับผิดชอบ 

 
ยังมีจํานวนนอย 
-ขอมูลสะทอนกลับของผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

ข้ันตอน 

-ขอใหผูมีสวนไดสวนเสียรวมให
ขอมูลเพ่ือสะทอนกลับถึง
มาตรการปองกันการทุจริตตาม
ความเปนจริง 

-เพ่ิมชองทางการใหผูมีสวนได
สวนเสียไดเขามามีสวนรวมกับ
องคกรหรือแสดงความคิดเห็น 

-เพ่ิมชองทางแสดงความคิดเห็น
หนาเว็ปไซตสพป.กาญจนบุรี 
เขต 2 

 

11.มาตรการสงเสริมความ
โปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 

-แตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัด
จางและคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุหรืองานจาง ขาดผูท่ีมี
ความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานและบุคลากรมีนอย 

-จัดทําแนวทางการปฏิบัติงาน  
ตรวจสอบผูเสนองานในการ
จัดซ้ือจัดจาง 
-จัดทําแนวทาง/คูมือปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสวนท่ีเก่ียวของ 
-ใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับ
การจัดซ้ือจัดจางและบทลงโทษ 

-การตรวจสอบบุคลากรในสพป.
กาญจนบุรี เขต 2 ถึงความ
เก่ียวของกับการเสนองาน 
-หากพบวาผลการตรวจสอบหรือ
ผลท่ีผูเสนองานคัดคานวามี
บุคลากรในสพป.ท่ีเก่ียวของไป
พิจารณาดําเนินการทางวินัยและ
ดําเนินการตามกฎหมาย 
-นําผลการตรวจสอบของหนวย
ตรวจสอบภายในไปใช 

-กลุมบริหารการเงินและ
สินทรัพย 

12. มาตรการจัดการเรื่อง
รองเรียนการทุจริต 

-ประชาสัมพันธชองทางการ
รองเรียนการทุจริตนอย 

-จัดทํามาตรการจัดการขอ
รองเรียนการทุจริต 

-ประการมาตรการการจัดการ
เรื่องรองเรียนการทุจริตของ 
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ตัวช้ีวัด ผลการวิเคราะหจุดออน

(ขอบกพรอง) 
ประเด็นการพัฒนา แนวทางการนําผลการวิเคราะห

ไปสูการปฏิบัติ 
ผูรับผิดชอบ 

 
-การพิจารณาแตงตั้งผูรับผิดชอบ
และการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขามา
ในชองทางตางๆเพ่ือดําเนินการ 

-กําหนดข้ันตอนการดําเนินการ
และพิจารณาชั้นความลับและ
พยานหรือบุคคลท่ีเก่ียวของ 

เจาหนาท่ีสพป.กาญจนบุรี เขต 2 
-มอบหมายกลุมกฎหมายและคดี 
วิเคราะหและพิจารณา
หลักเกณฑในการจัดการรับเรื่อง
รองเรียนการทุจริตรายกรณี  
เชนการรองเรียนดวยวาจา/
เอกสาร/โทรศัพท/บัตรสนเทห 
-รายงานผลการดําเนินการ
ติดตามเพ่ือตอบสนองขอ
รองเรียนใหผูบังคับบัญชา
พิจารณา 

กลุมกฎหมายและคดี 

13.มาตรการการปองกันการรับ
สินบน 

-การแยกแยะและจําแนก
หลักเกณฑของการรับสินบนหรือ
ทรัพยสินอ่ืนใดของเจาหนาท่ีรัฐ 

-กําหนดมาตรการปองกันการ
เรียกรับทรัพยสินหรือ
ผลประโยชนตอบแทนอ่ืนใดของ
เจาหนาท่ีรัฐ 
-แตงตั้งคณะกรรมการกํากับการ
ดูแลการประพฤติของเจาหนาท่ี
รัฐโดยทางลับ 

-ประกาศมาตรการปองกันการ
เรียกรับสินบนหรือการเรียกรับ
ทรัพยสินหรือผลประโยชนตอบ
แทนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา 
-แนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันการรับสินบน 
-การรายงานผลการตรวจสอบ 

กลุมกฎหมายและคดี 
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ตัวช้ีวัด ผลการวิเคราะหจุดออน

(ขอบกพรอง) 
ประเด็นการพัฒนา แนวทางการนําผลการวิเคราะห

ไปสูการปฏิบัติ 
ผูรับผิดชอบ 

  
-จัดทํามาตรการ/คูมือการปกิบัติ
งานในการปองกันการรับสินบน 
-สรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การรับทรัพยสินเรื่องสินน้ําใจ
หรือสินบนใหเจาหนาท่ีทุกคน
และความรูเรื่องความรับผิดชอบ
และละเมิด 

ติดตามการรับสินบนของ
คณะกรรมการดดยทางลับ  

14.มาตรการปองกันการขัดกัย
ระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวม 

-การคิดแยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตนกับ
ประโยชนสวนรวม 

-จําทําคูมือผลประโยชนทับซอน
ของสพป.กาญจนบุรี เขต 2 
-สรางความรู ความเขาใจเรื่อง
การแยกแยะผลประโยชนทับ
ซอน 
-สรางวัฒนธรรมองคืกรในการ
ปฏิบัติงานท่ีมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

-ประกาศมาตรการปองกันการ
ขัดกันระหวางผลประโยชนสวน
ตนกับผลประโยชนสวนรวม 
-การควบคุม กํากับใหขาราชการ
และบุคลากรปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ขอบังคับเรื่อง
ผลประโยชนทับซอน 

-หนวยตรวจสอบภายใน 

15.มาตรการตรวจสอบการใช
ดุลยพินิจ 

-บุคลากรยังขาดการรับรูระบบ
การตรวจสอบและการลงโทษ
ตามกฎหมายและระเบียบ
ราชการ 

-จัดทําคูมือการปฏิบัติงานทุก
กลุม/หนวยภารกิจและทุกคน 
-สรางความรู ความเขาใจในการ
ตรวจสอบการปกิบัติงานตาม 

-ประกาศแนวทางการดําเนินงาน
ตามมาตรการตรวจสอบการใช
ดุลยพินิจของหนวยงาน 
-ผูบังคับบัญชาติดตาม 
ตรวจสอบ  

ทุกกลุมงาน 
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ตัวช้ีวัด ผลการวิเคราะหจุดออน

(ขอบกพรอง) 
ประเด็นการพัฒนา แนวทางการนําผลการวิเคราะห

ไปสูการปฏิบัติ 
ผูรับผิดชอบ 

  
กฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการรวมกับทุกคน ทุกฝาย 
-แตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติ
หนาท่ีตางๆตามระเบียบทาง
ราชการ 

ควบคุมกํากับใหขาราชการและ
บุคลากรปฏิบัติตามคูมือการ
ปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับตางๆ 
-นําขอมูลหรือเอกสารจาก
คณะกรรมการมาวิเคราะห
ปรับปรุงและพัฒนางาน 
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บทท่ี  4 

การกําหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในภายในหนวยงาน 
จากการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ในปงบประมาณ 2562 ไดสรุปเปนมาตรการสงเสริมคุณธรรมและ
ความดปรงใสภายในหนวยงาน ดังนี้ 

 
ลําดับ มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน

หนวยงาน 
ผูรับผิดชอบ 

1. มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ -คณะกรรมการดําเนินการ
สงเสริมการปองกันการทุจริต
ของสพป.กจ.2  / 
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล
ฯ 

2. มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม -คณะกรรมการดําเนินการ
สงเสริมการปองกันการทุจริต
ของสพป.กจ.2/ 
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

3. มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง -คณะกรรมการดําเนินการ
สงเสริมการปองกันการทุจริต
ของสพป.กจ.2/ 
กลุมบริหารการเงินและ 
สินทรัพย 

4. มาตรการการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต -คณะกรรมการดําเนินการ
สงเสริมการปองกันการทุจริต
ของสพป.กจ.2/ 
กลุมกฎหมายและคดี 

5. มาตรการการปองกันการรับสินบน -คณะกรรมการดําเนินการ
สงเสริมการปองกันการทุจริต
ของสพป.กจ.2/ 
กลุมกฎหมายและคดี 

6. มาตรการการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ
ผลประโยชนสวนรวม 

-คณะกรรมการดําเนินการ
สงเสริมการปองกันการทุจริต
ของสพป.กจ.2/ 
หนวยตรวจสอบภายใน 
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บทท่ี 5 

การนําผล ITA ไปสูการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน   
จากการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เปนรายตัวชี้วัด  พบวาตัวชี้วัดท่ีตองมีการพัฒนาและยกระดับใหดี
ข้ึน มีดังนี้  

1. แนวทางการปองกันการทุจริต 
 1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ตองจัดทําโครงการ/กิจกรรม 

ปงบประมาณ 2563 ท่ีมีแนวทางสอดคลองหรือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความ
โปรงใสของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

 2)สํานักงานเขตพ้ืนท่ีตองดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต ไดแกเจตจํานงสุจริตของผูบริหาร 
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือปองกันการทุจริต การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรและแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต 

 3)สํานักงานเขตพ้ืนท่ีตองดําเนินการทบทวนและจัดทํามาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 
ประกอบดวย 
  (3.1) มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 

(3.2) มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม 
(3.3) มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจาง 
(3.4) มาตรการการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 
(3.5) มาตรการการปองกันการรับสินบน 
(3.6) มาตรการการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

 2. การปรับปรุงระบบการทํางาน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะตองปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและ

กระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน  โดยควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมาติดตอ  เขามามีสวนในการ
ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน  เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการ และใหความสําคัญกับการปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหมีความโปรงใสมากยิ่งข้ึน 
 3.ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตองเผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆตอสาธรณชนผานชองทาง
ท่ีหลากหลาย  สามารถเขาถึงงาย และไมซับซอน  โดยขอมูลท่ีเผยแพรตองถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน รวมถึง
การจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ  ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียสามารถสงคําติชมหรือความคิดเห็น
เก่ียวกับการดําเนินงาน/การใหบริการและมีการชี้แจงในกรณีท่ีขอกังวล สงสัยไดอยางชัดเจน รวมถึงการจัดให
มีชองทางผูมาติดตอ สามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงาน 
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4.การเปดเผยขอมูล 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตองเปดเผยขอมูลตางๆของหนวยงานใหสาธารณชนรับทราบ ใน 5 

ประเด็น  ไดแก  1)  ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก โครงสรางการแบงสวนราชการ ขอมูลผูบริหาร การใชอํานายหนาท่ี 
ขอมูลการติดตอ  ชองทางการถามตอบ(Q&A)  2)การบริหารงาน  คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คูมือหรือ
มาตรฐานการใหบริการ  ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ  รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการ   
E-Service   3)การบริหารเงินงบประมาณ  แผนการใชจายงบประมาณประจําป   รายงานการกํากับติดตาม
การใชจายงบประมาณรอบ 6  เดือน  รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ  สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป  4)การบริหารทรัพยากรบุคคล  
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  รายงานผลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   5)การสงเสริมความ
โปรงใส   ชองทางการรับฟงความคิดเห็น  การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 

5. คุณภาพการดําเนินงาน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จะตองมีแนวทางการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน  ข้ันตอนและ

ระยเวลาท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติ รวมถึงจะตองใหขอมูล
เก่ียวกับการดําเนินการ/การใหบริการของหนวยงานแกผูรับบริการ  ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสียอยาง
ตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูลและคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวรวมเปนหลัก  ไมมีการ
เอ้ือประโยชนตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่ง 

6. การใชงบประมาณ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จะตองจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจีและเผยแพร

อยางโปรงใส  ใชจายงบประมาณอยางคุมคา เปนไปตามวัตถุประสงคและไมเอ้ือประโยชนตอพวกพองและตอง
เปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงาน 

7.การใชทรัพยสินของทางราชการ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตองจัดทําแนวปฏิบัติการใชทรัพยสินของทางราชการท่ีถูกตอง เพ่ือ

เผยแพรใหบุคลากรภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมไปถึงหนวยงานจะตองมีการ
กํากับดูแลตรวจสอบการใชทรัพยสินของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีดวย   

8. การแกไขปญหาการทุจริต 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จะตองทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทุจริต 

ในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน 
เพ่ือให เกิดการแก ไขปญหาการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรม รวมถึงการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพการแกไข
ปญหาการทุจริตของหนวยงาน ท่ีจะตองทําใหเกิดการทุจริตของหนวยงานลดลงหรือไมมีเลย และจะตองสราง
ความเชื่อม่ันใหบุคลากรภายใน ในการรองเรียนเม่ือพบเห็นการทุจริตภายในหนวยงานดวย นอกจากนี้
หนวยงานจะตองมีกระบวนการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบ
ของฝายตรวจสอบท้ังจากภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทํางานเพ่ือปองกันการทุจริตใน
หนวยงาน 
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9. การปฏิบัติหนาท่ี 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะตองมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส

ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามข้ันตอนและระยเวลาท่ีกําหนดไวอยางเครงครัดและจะตองเปนไปอยางเทาเทียม
กันไมวาจะเปนผูมาติดตอท่ัวไปหรือผูมาติดตอท่ีรูจักกันเปนการสวนตัว รวมถึงการปฏิบัติงานอยางมุงม่ันเต็ม
ความสามารถและมีความรับผิดชอบตองานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  

10. การใชอํานาจ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะตองมีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการมอบหมายงานการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิประโยชนตางๆ ซ่ึงจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ท่ี   172 /2563 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน(ITA)  ปงบประมาณ  2563 

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

                ดวยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  จะดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency  Assessment : ITA)ประจาํปงบประมาณ 2563 เพ่ือพัฒนา

และยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานไดอยางเหมาะสมและนําไปเปนกรอบในการพัฒนา

ยกระดับการบริหารจัดการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงการทํางานในหนวยงานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

                เพ่ือใหการดําเนินงานการประเมินสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน( ITAS  Online  2020) 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุ

วัตถุประสงคของกิจกรรม จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ  ดังนี้ 

 คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

1. นายอาดุลย   พรมแสง            ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2                        ประธานกรรมการ 

2. นายปกรณ    มวงเจริญ          รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2           รองประธานกรรมการ 

3. นายอารักษ    วิเศษสิงห รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2                กรรมการ 

4. นายนิพนธ    ภัทรวังส  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2                          กรรมการ 

5. นางพรกมล  ปลาออน  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2                          กรรมการ 

6. นายธนะชน   ทัศนะเกตุ  รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2       กรรมการ 

7. น.ส.จินตนา  สุขสมแดน ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ                    กรรมการ 

8. น.ส.กมลวรรณ  พลอยมี ผอ.กลุมอํานวยการ                  กรรมการ 

9. น.ส.ไอยรินณ   จันทรแยม ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา                 กรรมการ 

10.นางชนาฏนันช  ศักดิ์สุนทร ผอ.กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย                กรรมการ 

11.นายแมน    คําวงษ  ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล                  กรรมการ 

12.น.ส.สุรางค  ธิตินิลนิธ ิ  ผอ.กลุมตรวจสอบภายใน                                     กรรมการ 

13.น.ส.อินทิรา  ชิวปรีชา            ผอ.กลุมแผนและนโยบาย                                    กรรมการ 

 



14.นายอุดม  สืบบุก  ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ               กรรมการ 

15.น.ส.อุบลศรี   ฟกจีน  ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรฯ                กรรมการ 

16.น.ส.พรรณพิมล   วิเศษสิงห    ผอ.กลุมกฎหมายและคดี                 กรรมการ 

17.น.ส.สุภาพ  จัดละ  ศึกษานิเทศก                                 กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี วางแผน  ใหคําปรึกษา ชี้แนะ แกคณะกรรมการผูรับผิดชอบ ดําเนินงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 

คณะกรรมการผูรับผิดชอบ การจัดทําขอมูลเพ่ือพัฒนา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามประเด็น แบบวัด
การรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (แบบ IIT) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก(EIT)และแบบ
ตรวจการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ(OIT)  

คณะกรรมการชุดท่ี 1  

1. นายธนะชน     ทัศนะเกตุ        รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2           ประธานกรรมการ 

2. นายอุดม  สืบบุก  ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล   กรรมการ 

3. นางนราทิพย  สะอาดเอ่ียม     นักจัดการงานท่ัวไป    กรรมการ 

4. นางอรพินธ     ไชยสมทิพย     นักจัดการงานท่ัวไป             กรรมการ 

5. นางอรดา  ยางงาม               นักจัดการงานท่ัวไป                                        กรรมการ 

6. นางธิรดา  ฆารสินธุนภา         เจาพนักงานธุรการ              กรรมการ 

7. นายเจษฎา   ตันธนะ  นักวิชาการคอมพิวเตอร    กรรมการ 

8. น.ส.กมลวรรณ  พลอยมี         ผอ.กลุมอํานวยการ        กรรมการและเลขานุการ 

 มีหนาท่ี  พัฒนา ตัวชี้วัดท่ี 1 การปฏิบัติหนาท่ี  ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ   ตัวชี้วัด
ท่ี 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  และตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 

คณะกรรมการชุดท่ี 2  

1. นางพรกมล   ปลาออน    รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2   ประธานกรรมการ 

2. นางประดับ  ชางเขียว  นักวิชาการเงินและบัญชี    กรรมการ 

3. น.ส.กาญจนา   โฉมงาม นักวิชาการเงินและบัญชี    กรรมการ 

4. น.ส.วันวิสาข  พรมเกตุ  นักวิชาการเงินและบัญชี    กรรมการ 

5. น.ส.สุลี   สุกใส  นักวิชาการเงินและบัญชี    กรรมการ 

6. น.ส.อมรรัตน  หะลีบุตร นักวิชาการเงินและบัญชี    กรรมการ 

7. น.ส.สุภาณี   บัวงาม  นักวิชาการเงินและบัญชี    กรรมการ 

8. น.ส.วัลภา   สงวนศักดิ์  เจาพนักงานการเงินและบัญชี   กรรมการ 

9. นางกัลยารัตน   ถํ้าแกว เจาพนักงานพัสดุ     กรรมการ 

10. น.ส.นิภาดา   วงษนอย ลูกจางชั่วคราว            กรรมการ 

11. น.ส.แพรวนภา   โคกแกว      ลูกจางชั่วคราว     กรรมการ 

12. นางชนาฎนันช  ศักดิ์สุนทร   ผอ.กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย      กรรมการและเลขานุการ 

    มีหนาท่ี  พัฒนาตัวชี้วัดท่ี  2  การใชงบประมาณ    ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน   ตัวชี้วัดท่ี 
9 การเปดเผยขอมูลและตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 



คณะกรรมการชุดท่ี 3 

1. นายอารักษ  วิเศษสิงห   รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2   ประธานกรรมการ  

2. นายแมน  คําวงษ  ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล    กรรมการ 

3. นายอุดม  สืบบุก  ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล   กรรมการ 

4. น.ส.จินตนา  สุขสมแดน ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามฯ    กรรมการ 

5. น.ส.กมลวรรณ  พลอยมี         ผอ.กลุมอํานวยการ      กรรมการ 

6. น.ส.ไอยรินณ   จันทรแยม ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการ 

7. นางชนาฎนันช  ศักดิ์สุนทร      ผอ.กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย        กรรมการ7 

8. น.ส.อุบลศรี   ฟกจีน  ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรฯ   กรรมการ 

9. น.ส.สุรางค  ธิตินิลนิธ ิ  ผอ.กลุมตรวจสอบภายใน          กรรมการ  

10 .น.ส. พรรณพิมล   วิเศษสิงห  ผอ.กลุมกฎหมายและคดี    กรรมการ         

11. น.ส.อินทิรา  ชิวปรีชา          ผอ.กลุมนโยบายและแผน    กรรมการ 

12. นางนงนุช  กานเหลือง         นักทรัพยากรบุคคล      กรรมการและเลขานุการ 

13. นางวรัญญา  เพ็งจันทร         ลูกจางชั่วคราว          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

14. น.ส.นารินทร   พรด ี  ลูกจางชั่วคราว          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

15. น.ส.อุมาพร  วิเศษสิงห ลูกจางชั่วคราว          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

16. น.ส.กมลชนก   เสือผู  ลูกจางชั่วคราว          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  มีหนาท่ี  พัฒนาตัวชี้วัดท่ี  3  การใชอํานาจ   ตัวชี้วัดท่ี 5 การแกไขปญหาการทุจริต   และตัวชี้วัดท่ี 10 การ
ปองกันการทุจริต     

 

คณะกรรมการชุดท่ี 4 

1. นายนิพนธ    ภัทรวังส           รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2            ประธานกรรมการ 

2. นายแมน     คําวงษ  ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล    กรรมการ 

3. นายอุดม  สืบบุก  ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ            กรรมการ 

4. น.ส.กมลวรรณ   พลอยมี ผอ.กลุมอํานวยการ              กรรมการ 

5. นางชนาฏนันช   ศักดิ์สุนทร ผอ.กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย            กรรมการ 

6. น.ส.สุรางค  ธิตินิลนิธ ิ  ผอ.กลุมตรวจสอบภายใน                        กรรมการ 

7. น.ส.อินทิรา  ชิวปรชีา      ผอ.กลุมนโยบายและแผน    กรรมการ 

8. น.ส. พรรณพิมล   วิเศษสิงห    ผอ.กลุมกฎหมายและคดี    กรรมการ 

9. น.ส.อุบลศรี   ฟกจีน           ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรฯ         กรรมการ 

12.นายวันรุง  พาสุทธิ           เจาพนักงานธุรการ                  กรรมการและเลขานุการ                                            

มีหนาท่ี  พัฒนาตัวชี้วัดท่ี 9  การเปดเผยขอมูล 

 



คณะกรรมการชุดท่ี 5 ประสานงาน  ตรวจสอบขอมูลและนําขอมูลข้ึนระบบออนไลน 

1. นายปกรณ   มวงเจริญ            รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2           ประธานกรรมการ 

2. นายธนะชน  ทัศนะเกตุ  รองผอ.สพป.กาญจนบุร ีเขต 2   กรรมการ 

3. นายอุดม  สืบบุก   ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ            กรรมการ 

4. น.ส. จินตนา   สุขสมแดน  ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามฯ    กรรมการ 

5. นางกมลวรรธน  มนตประสิทธิ์   ศึกษานิเทศก     กรรมการ 

6. น.ส.สุภาพ   จัดละ             ศึกษานิเทศก      กรรมการและเลขานุการ 

7. นายเจษฎา   ตันธนะ              นักวิชาการคอมพิวเตอร        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

8. น.ส.ธนันธร  ศรีลาวงษ  เจาพนักงานธุรการ        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

9.น.ส.ณัฐณิชา  ชัยยา  เจาพนักงานธุรการ        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี  

1.  ตรวจสอบ ขอมูล รองรอย หลักฐานแบบตรวจขอมูลการเปดเผยตอสาธารณะ(OIT) จาก 

     ผูรับผิดชอบทุกคณะ  ตามกําหนดการ 

2. ประสานงานการประเมินเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน( ITA  Online  2020) 

3. ประสานงาน จัดทําขอมูล ผูประเมินภายใน(IIT)ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก(EIT)และสงลิงคขอมูลการ
ประเมินทางระบบออนไลนตามกําหนดการ 

4. แจงเตือนผาน social  media ของผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็น IIT,EIT 

ท้ังนี้ ตั้งแต  วันท่ี   12   พฤษภาคม   2563 

                                      สั่ง  ณ   วันท่ี  12   พฤษภาคม    พ.ศ.   2563 

 

                                                 (นายอาดุลย   พรมแสง) 

                        ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 



สําเนา 

                   บนัทึกขอความ 

สวนราชการ    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 2 

ท่ี      - /2561   วันท่ี    8  เดือน   มิถุนายน    พ.ศ.  2563 

เรื่อง  รายงานการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี   

        การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ประจําปงบประมาณ  2562 

                                                                                                                          

เรียน  ผูอํานวยการสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

 ตามคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  2 ท่ี172/ 2563  เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาออนไลน(ITA)  ปงบประมาณ  2563  ลงวันท่ี 12  พฤษภาคม  2563  นั้น คณะกรรมการไดประชุม 

ในวันท่ี 27  พฤษภาคม  2563 เพ่ือวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ปงบประมาณ  2562 และจัดทํามาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส

ของหนวยงานตามรายละเอียดนั้น   

 เห็นควรเผยแพรเอกสารรายงานการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ประจําปงบประมาณ  2562 

ทางเว็ปไซตและแจงบุคลากรในสํานักงานทราบ 

 จึงเรียนเพ่ือโปรดพิจารณา 

                

(นางสาวสุภาพ  จัดละ) 

ศึกษานิเทศก สพป.กาญจนบุรี เขต 2 

ดําเนินการ 

 
(นายอาดุลย  พรมแสง) 

8 มิ.ย.63 
 

 

 

 



การประชุมเตรียมความพรอมรบัการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนนิงานของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน ตามตัวช้ีวัดแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ(Open Data Integrity 

and Transparency Assessment : OIT)  และการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนนิงาน ปงบประมาณ 2562   

 

                          

 
   

 
 

    
   

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

มาตรการตางๆ 
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ประกาศสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

เรื่อง  มาตรการใหหนวยงานมีคุณธรรมและความโปรงใส ในการบริหารงาน 

                             และการมีสวนรวมของภาคประชาชนหรือผูมีสวนไดเสีย 

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

      ตามประกาศสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ 
2560 ไดประกาศการแสดงเจตจํานงการบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและความโปรงใส                 
ไปแลว นั้น  

 เพื่อสง เสริมใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เปนหนวยงาน                    
ท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงาน จึงกําหนดนโยบายหลัก มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/
กิจกรรม  เพื่อยึดถือเปนแนวปฏิบัติ รวมท้ังเปนคานิยมรวมของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ใหบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเปนแนวปฏิบัติควบคูกับกฎระเบียบ ขอบังคับอื่น ๆ อยางท่ัวถึง                       
ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

           1. ดานความโปรงใส สาธารณชนและประชาชนผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลของสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไดอยางสะดวกในชองทางท่ีกําหนด มีการเปดเผยขอมูล                 
อยางตรงไปตรงมา สามารถ ตรวจสอบได   เปดโอกาสใหผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวม                 
ในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และมีการจัดการ                     
เรื่องรองเรียนอยางเปนระบบ  

    แนวปฏิบัต ิ 

    1) ดําเนินการเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตอสาธารณชน  

          2) ดําเนินการตรวจสอบผลประโยชนทับซอนท่ีเกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางเพื่อปองกันมิให  

ราชการเสียประโยชน  

    3) ดําเนินการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2อยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบันอยูเสมอ  

                    4) เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

           5) เปดโอกาสใหประชาชน ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย แสดงความคิดเห็น และติดตาม 
ตรวจสอบการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

           6) มีระบบการจัดการเรื่องรองเรียนและประชาสัมพันธแนวทางการรับเรื่องรองเรียนให 
ประชาชนรับทราบอยางชัดเจน รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  

              1.1 นโยบายดําเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง ประกอบดวย  
           1.1.1 นโยบายหลัก  

                            มุงเนนและใหความสําคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางท่ีตองดําเนินการตามท่ีกฎหมาย
กําหนดอยางเครงครัด ดวยความโปรงใส มิใหเกิดโอกาสในการเกิดการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัด จางได  



2  

  

      

          1.1.2 มาตรการ/แนวทาง  

          1) กํากับใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางดําเนินการเปดเผยขอมูล 

อยางเปนระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางผานเว็บไซตของหนวยงาน และเว็บไซตอื่น ๆ รวมถึงชองทางอื่น ๆ            
ท่ีหลากหลาย  

                           2) กํากับใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของจัดทําขอมูลสรุปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง 

เปนประจําทุกเดือน และเผยแพรตอท่ีสาธารณะท้ังทางเว็บไซตและชองทางอื่นท่ีหลากหลาย  

          3) กําหนดมาตรการตรวจสอบความสัมพันธระหวางเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับ 

การจัดซื้อจัดจางและผูเสนองาน โดยกําหนดเปนข้ันตอนหนึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง เพื่อปองกัน 
ผลประโยชนทับซอน  

          4) กํากับใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของจัดใหมีการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจาง  

รวมถึงการรายงานผลการวิเคราะห เพื่อนํามาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจางเปนประจําอยางตอเนื่อง  

        1.1.3 แผนงาน หรอืโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ 

1.พัฒนาเว็บไซตการ 

เผยแพรขอมูลการ จัดซื้อ

จัดจาง  

1.มีชองทางการเผยแพร ขอมูลการจัดซื้อจัด

จางผานเว็บไซตของหนวยงานอยางเปนระบบ 

2.ความพึงพอใจของผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซต  

- ตอเนื่อง         

ทุกป 

งบประมาณ 

กลุม

สงเสริม

การศึกษา

ทางไกลฯ 

2.จัดทํารายงาน“การ

วิเคราะหการจัดซื้อ           

จัดจางปญหาและ       

แนวทางการ พัฒนา”  

1.มีรายงานการวิเคราะหผล การจัดซื้อจัดจาง
ประจําป  รวมถึงมีการ วิเคราะหปญหาและ
แนว ทางการแกไข  

- ตอเนื่อง         

ทุกป 

งบประมาณ 

กลุมบริหาร

การเงินและ

สินทรัพย 

  2.มีการนําผลการวิเคราะห จากปงบประมาณ
ท่ีแลวมาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
ปงบประมาณปจจุบัน 

- ตอเนื่อง         

ทุกป 

งบประมาณ 

กลุมบริหาร

การเงินและ

สินทรัพย 

  3.มีรายงานการวิเคราะหผล การจัดซื้อจัดจาง 
ประจําปในปท่ีแลว รวมถึงมีการ วิเคราะห
ปญหาและแนว ท างก าร แก ไ ข สํ า ห รั บ             
ปงบประมาณปจจุบัน  

- ตอเนื่อง         

ทุกป 

งบประมาณ 

กลุมบริหาร

การเงินและ

สินทรัพย 

3.จัดทําแผนพัฒนา 
ระบบการจัดซื้อจัด 
จาง  

มีแผนพัฒนาระบบการ 

จัดซื้อจัดจาง  

- ตอเนื่อง         

ทุกป 

งบประมาณ 

กลุมบริหาร

การเงินและ

สินทรัพย 
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1.2 นโยบายการใหเปดเผย และเขาถึงขอมูลของหนวยงาน ประกอบดวย  

         1.2.1 นโยบายหลัก  

         สงเสริมใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ และขอมูลการดําเนินงานตามอํานาจ
หนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด เพื่อเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขาถึงขอมูลของ หนวยงานไดหลากหลาย
ชองทาง โดยยึดหลักความถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน ตรงไปตรงมาและตรวจสอบ ได ภายใตบทบัญญัติของ
กฎหมาย  

         1.2.2 มาตรการ/แนวทาง  

                          1) กําหนดใหหนวยงานประชาสัมพันธ จัดทําส่ือเอกสารเผยแพรขอมูลของ หนวยงาน             
ในชองทางท่ีหลากหลาย  

         2) พัฒนาบุคลากรของหนวยงานประชาสัมพันธ ใหมีความรอบรูขอมูลตาง ๆ ในภาพรวม
ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพื่อใหบริการขอมูลตลอดเวลาทําการ  

         3) พัฒนาเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อทําการเผยแพรขอมูลท่ีเกี่ยวของ      
                  4) กําหนดใหทุกหนวยงานยอยในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 จัดทําผลการดําเนินงาน พันธกิจ เพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อยางตอเนื่อง  

        1.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ 

4.จัดทําแผนการ 
พัฒนางาน 
ประชาสัมพันธเชิงรุก  

แผนการพัฒนางาน 

ประชาสัมพันธเชิงรุก 

จํานวน 1 แผน  

 

  ตอเนื่อง กลุมสงเสริม

การศึกษาทางไกลฯ 

5.พัฒนาเว็บไซตของ 

สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา

ประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2  

 

เว็บไซตของสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2  

  ตอเนื่อง กลุมสงเสริม

การศึกษาทางไกลฯ 

6.พัฒนาบุคลากร 

ดานการ 

ประชาสัมพันธ  

รอยละของบุคลากรท่ีไดรับ 

การพัฒนา  

  ตอเนื่อง กลุมสงเสริม

การศึกษาทางไกลฯ 

7.พัฒนาเครือขาย 
การประชาสัมพันธ 
กับองคกรส่ือ 

ภายนอก  

จํานวนเครือขายการ 

ประชาสัมพันธกับองคกรส่ือ 

ภายนอก  

  ตอเนื่อง กลุมสงเสริม

การศึกษาทางไกลฯ 
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         1.3 นโยบายสงเสริมบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ประกอบดวย  
    1.3.1 นโยบายหลัก  

      ใหความสําคัญและเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ต้ังแต
รวมแสดงความคิดเห็น รวมวางแผน/จัดทําแผนงาน รวมดําเนินการ รวมถึงรวมตรวจสอบการ ดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

1.3.2 มาตรการ/แนวทาง  

             1 )จัดใหมีคณะกรรมการพัฒนา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 ตามพันธกจิโดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย  

            2) สงเสริมใหทุกสวนราชการภายใน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ดําเนินโครงการภายใตการมีสวน รวมของผูมีสวนไดสวนเสีย  

           1.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ 

8.สงเสริมการมีสวน 

รวมของผูมีสวนได 

สวนเสียในการ 

ดําเนินงานของ 

สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา

ประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2  

จํานวนสวนราชการภายใน

เขตพื้น ท่ีการ ศึกษา ท่ี ได

ดํา เนิน โครงการโดยการ              

มี ส วนร วมกับ ผู มีส วนได               

สวนเสีย  

- ทุกปงบประมาณ ทุกสวนราชการ

ภายในเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

9.พัฒนาแผนงาน/ 
โครงการโดยการม ี
สวนรวมกับผูมีสวน 

ไดสวนเสีย  

จํานวนโครงการท่ีเกิดจาก 

การมีสวนรวมของผูมีสวนได 

สวนเสีย  

1,545,340 ทุกปงบประมาณ กลุมนโยบายและ

แผน 

  

      1.4 นโยบายการจัดการเ ร่ืองรองเรียนเ ก่ียวกับการปฏิบั ติงาน/การใหบริการของ หนวยงาน 
ประกอบดวย  
   1.4.1 นโยบายหลัก  

                     สงเสริมและพัฒนาระบบการจัดการรับเรื่องรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพท้ัง เรื่องรองเรียน
เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีรวมถึงเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามารวมติดตามตรวจสอบ โดยสามารถ
เขาถึงระบบการ รองเรียนไดอยางรวดเร็ว   
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    1.4.2 มาตรการ/แนวทาง  

     1) จัดใหมีหนวยงานกลางรับเรื่องรองเรียน  

     2) จัดใหมีคูมือท่ีแสดงชองทาง ข้ันตอนการรองเรียน และกระบวนการ จัดการเรื่องรองเรียน  

     3) กํากับใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการตามกระบวนการเรื่องรองเรียนอยางเครงครัด และ
รายงานผลการจัดการเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบตามกําหนดเวลาท่ีเหมาะสม  

     4) กํากับใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุ
ปญหาอุปสรรค เสนอตอผูบริหารเพื่อหาแนวทางแกไข  

 1.4.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  งบประมาณ  
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

หนวยงาน  

รับผิดชอบ  

10.จัดต้ังหนวยงาน 

กลางรับเรื่อง 

รองเรียน  

1.มีหนวยงานกลางรับเรื่อง 
รองเรียน  
2.มีเจาหนาท่ีรับเรื่อง 

รองเรียน  

- ตอเนื่อง กลุมงานวินัยและ

นิติการ  

กลุมบริหารงาน

บุคคล 

11.พัฒนาคูมือแนว 
ปฏิบัติการจัดการ 
เรื่องรองเรียนและ 
เผยแพรคูมือและ 
ข้ันตอนการปฏิบัติใน 
การดําเนินการผาน 
เว็บไซต  

1.มีคูมือแนวปฏิบัติการ 
จัดการเรื่องรองเรียน       
2.มีการเผยแพรคูมือและ 
ข้ันตอนการปฏิบัติในการ 
ดําเนินการเว็บไซต  
3.มีรายงานผลการจัดการ 

เรื่องรองเรียน  

4.มีการแจงผลการจัดการ 

เรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน 

ทราบ  

  

- ตอเนื่อง กลุมงานวินัยและ

นิติการ  

กลุมบริหารงาน

บุคคล 

  

        2. ดานความพรอมรับผิด ผูบริหารและเจาหนาท่ีมีความมุงมั่นต้ังใจปฏิบัติงานอยางเต็ม ประสิทธิภาพ           
มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน พรอมรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุเปาหมายแนวปฏิบัติ 
       1) ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับพรอมรับผิดชอบตอผลงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ท่ีสงผลกระทบและเกิดความเสียหายตอสังคมโดยรวม  

               2 บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ เต็มความสามารถโดยมุงผลสําเร็จของงาน และพรอม            
รับฟงการวิพากษหรือติชมจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และนํามาปรับปรุงพัฒนางานใหดียิ่งข้ึน 

               3) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2พรอมรับผิดชอบผลการปฏิบัติงาน            
ท่ีผิดพลาด และมีมาตรการ ดําเนินการตอบุคลากรท่ีขาดความรับผิดชอบ ซึ่งสงผลใหเกิดความเสียหายตอ               
ทางราชการ  
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            2.1 ความพรอมรับผิดในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกข้ันตอนตองมีความถูกตองตาม 
กฎหมาย ระเบียบ อยางครบถวน เครงครัด ประกอบดวย  

      2.1.1 นโยบายหลัก  

      สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับท้ังผูบริหารและเจาหนาท่ีใหความสําคัญกับการ
ปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ดวยความมุงมั่น อยางเต็มประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบตอ การปฏิบัติหนาท่ี             
โดยยึดหลักความถูกตอง เปนธรรม เทาเทียม โดยสนับสนุนสงเสริมใหผูบริหารทุกระดับยึด หลักการบริหาร              
ตามหลักธรรมาภิบาลโดยเครงครัดและตอเนื่อง และกํากับใหบุคลากรทุกฝายปฏิบัติหนาท่ีตามกรอบ
จรรยาบรรณของขาราชการ  

    2.1.2 มาตรการ/แนวทาง  

      1) สนับสนุนใหเจาหนาท่ีจัดใหทําคูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจ และ เผยแพรใหสาธารณชน
ทราบในชองทางท่ีหลากหลาย  

                      2) จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติตามภารกิจหลัก และระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ

เพื่อใหผูรับบริการหรือใหผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน  

                      3) สรางขวัญและแรงจูงใจโดยการประกาศยกยองใหแกบุคลากรท่ีมี จรรยาบรรณดีเดน 
ประจําป  

     4) กําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของ ผูบริหารระดับ
หนวยงานภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

     5) ดําเนินการตามระเบียบวินัยบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2อยาง เครงครัด  

   2.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ 

12.ประชุม

ปฏิบัติการ”การ

จัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงาน(Work 

Manual) เพื่อพัฒนา

คุณภาพการบริหาร

จัดการองคกรท่ีดี” 

1. มีกิจกรรมการ จัดการ 

ความรูดานนวัตกรรมคูมือ 

ก า รปฏิ บั ติ ง านและการ

จั ด ทํ า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ปฏิ บั ติ ง านตาม คู มื อการ

ป ฏิ บั ติ ง าน /ภารกิ จของ 

สพป.กาญจนบุรี   

- 

 

ตอเนื่อง กลุมอํานวยการ  

  2.มีนวัตกรรม/ผลงานอัน

เกิดจากการ จัดกิจกรรม  

  กลุมอํานวยการ  

13.ติดตาม 
ตรวจสอบ 
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร  

1.มี ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ปฏิ บั ติ ง านตาม คู มื อการ

ป ฏิ บั ติ ง าน /ภารกิ จของ 

สพป.กาญจนบุรี   

- ตอเนื่องทุก

ปงบประมาณ  

กลุมบริหารงาน

บุคคล 
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         2.2 นโยบายการแสดงเจตจํานงของผูบริหารในการบริหารงานอยางซ่ือสัตยสุจริต และมี 

ธรรมาภิบาล ประกอบดวย  

       2.2.1 นโยบายหลัก  

                         สงเสริมใหผูบริหารทุกระดับมีความมุงมั่นต้ังใจ ท่ีจะนําหนวยงานให ดําเนินงานตามภารกิจ
ดวยความโปรงใส ปราศจากการทุจริต บริหารราชการโดยยึดหลักซื่อสัตย สุจริต และ พรอมรับผิดชอบหากเกิด
ความไมเปนธรรมหรือการทุจริตข้ึนในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

    2.2.2 มาตรการ/แนวทาง  

               1) จัดใหมีการแสดงเจตจํานงวาจะบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริตตอเจาหนาท่ี              
ในหนวยงานและตอสาธารณชน  

     2) กําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหนวยงานใหมี
คุณธรรม และความโปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของหนวยงาน
ภาครัฐ ในแตละดาน คือ ดานความโปรงใส ดานความพรอมรับผิด ดานความปลอดจากการ ทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน และดานการ ส่ือสารภาย                 
ในหนวยงาน  

    2.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ 

14.มีการจัดทํา

ประกาศเจตจํานง

สุจริตในการ

บริหารงานประกาศ

สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา

ประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2 ลง

วันท่ี 16 กุมภาพันธ 

2560 

1.ประกาศเจตจํานงสุจริต
ในการบริหารงานสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 

- ตอเนื่อง กลุมบริหารงาน

บุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15.มีการจัดทําคูมือ

ของสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2  

วาดวยแนวทาง

ปฏิบัติงานใน

หนวยงานดานการ

จัดซื้อจัดจาง 

1.ประกาศสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  วาดวย
แนวทางปฏิบัติงานใน 

- ตอเนื่อง ก ลุ ม บ ริ ห า ร

ก า ร เ งิ น แ ล ะ

สินทรัพย 
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         3. ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม

และจรรยาบรรณขาราชการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และรักษาวินัย

ขาราชการโดย เครงครัด  

    แนวปฏิบัติ 

             1) ผู บังคับบัญชาและบุคลากรทุกคนรักษาจรรยาบรรณขาราชการสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และวินัยของตนเอง เสริมสรางพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชารักษา
จรรยาบรรณขาราชการและมีวินัย รวมท้ัง ปองกันไมใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย  

             2) สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ดําเนินการทางวินัยแก
ผูกระทําผิดวินัยอยางเครงครัด  

             3.1 นโยบายในการปองกันไมใหบุคลากรมีการรับหรือเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนใด ๆ                 
จากผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวย  

           3.1.1 นโยบายหลัก  

            ใหความสําคัญในการปองกันไมใหบุคลากรรับหรือเรียกรับเงิน ส่ิงของหรือผลประโยชน
ใด ๆ จากผูมีสวนไดสวนเสียตามหลักนิติธรรม โดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี เขมงวดกับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ รวมท้ังใชมาตรการเด็ดขาดเพื่อปองกันไมใหบุคลากรเรียกรับ เงิน ส่ิงของ หรือ
ผลประโยชนอื่นใดจากผูมีสวนไดสวนเสีย  

          3.1.2 มาตรการ/แนวทาง  

                           1) กําหนดใหมีคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของ หนวยงาน และ
เผยแพรใหถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน  

          2) ใหความรูเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย เมื่อบุคลากรกระทําความผิดเพื่อใหบุคลากร
ตระหนักในการไมรับหรือเรียกรับเงิน ส่ิงของ หรือผลประโยชนใด ๆ จากผูมีสวนไดสวนเสีย  

         3.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะ เวลา 

ดําเนินการ  

หนวยงาน 

รับผิดชอบ 

16.จัดทําคูมือการ 

ปองกันผลประโยชน 

ทับซอนของ

สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา

ประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2  

 

1.มีคูมือการปองกัน 
ผลประโยชนทับซอนของ 
สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2  
  

- ตอเนื่อง หนวยตรวจสอบ

ภายใน 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะ เวลา 

ดําเนินการ  

หนวยงาน 

รับผิดชอบ 

17.ใหความรู
เกี่ยวกับการ ลงโทษ
ทางวินัยเมื่อ 
บุคลากรกระทํา 
ความผิด เชน ในการ
รับ หรือเรียกรับเงิน  
ส่ิงของหรือ 

ผลประโยชนอื่นใด 
จากผูมีสวนได              
สวนเสีย 
 
  

1.เผยแพรทางระบบ

Amss++ ระบบสนับสนุน

การบริหารจัดการสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

2.นําเขาบรรจุในวาระการ

ประชุมประจําเดือนของ

บุคลากรในสํานักงาน 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมงานวินัยและ

นิติการ  

กลุมบริหารงาน-

บุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.การจัดทําแผน

ปองกันและ

ปราบปรามการ

ทุจริตประจําป 

 มีการวิเคราะหความ

เส่ียงเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด

ผลประโยชนทับซอน 

 

1.มีแผนปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต

ประจําป 

- ตอเนื่อง กลุมนโยบายและ

แผน 

 

  3.2 นโยบายหลักเก่ียวกับการปองกันไมใหบุคลากรใชตําแหนงหนาท่ีในการเอื้อประโยชน 
ประกอบดวย  
         3.2.1 นโยบายหลัก  

         ใหความสําคัญและใชมาตรการเด็ดขาดเกี่ยวกับการปองกันไมใหบุคลากรใชตําแหนงหนาท่ี
ของตนอยางไมเปนธรรมเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเอง พวกพอง หรือผูอื่น โดยยึดหลักความ ซื่อสัตยสุจริตในการ
ปฏิบัติหนาท่ี  

                 3.2.2 มาตรการ/แนวทาง  

       1) กําหนดใหมีการรณรงคเผยแพร หรือใหความรูเกี่ยวกับโทษวินัยในการใช 

ตําแหนงหนาท่ีของตนอยางไมเปนธรรมเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเอง พวกพอง หรือผูอื่น  

       2) สอดสองและปองกันการปฏิบัติงานของบุคลากรไมใหมีพฤติกรรมท่ีเขาขายการใช
ตําแหนงในการเอื้อประโยชนแกตนเอง พวกพอง หรือผูอื่น  
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        3.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ  

หนวยงาน 

รับผิดชอบ 

19.ใหความรู
เกี่ยวกับการ ลงโทษ
ทางวินัยเมื่อ 
บุคลากรกระทํา 
ความผิด เชน ในการ
รับ หรือเรียกรับเงิน  
ส่ิงของหรือ 

ผลประโยชนอื่นใด 
จากผูมีสวนได              
สวนเสีย 
  

1.เผยแพรทางระบบ

Amss++ระบบสนับสนุน

การบริหารจัดการสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

2.นําเขาบรรจุในวาระการ

ประชุมบุคลากรประจําเดือน

ของสํานักงาน 

2.เผยแพรทางเว็บไซต 

Kan2.go.th 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมงานวินัยและ

นิ ติ ก า ร  ก ลุ ม

บริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

  3.3 นโยบายเก่ียวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย ประกอบดวย  
         3.3.1 นโยบายหลัก  

         ตระหนัก และใหความสําคัญการทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเปนการทุจริตท่ีเกิดจาก
ความสัมพันธเกื้อหนุนกันระหวางผูบริหารของหนวยงานกับผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเปนหนวยงาน ธุรกิจเอกชน/พวก
พอง หรือมีการแทรกแซงทางการเมืองรวมดวย เพื่อเอื้อประโยชนในสัญญาโครงการหรือ สัมปทานของหนวยงาน 
หรือแลกเปล่ียนกับการกําหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผูบริหารหนวยงาน  

         3.3.2 มาตรการ/แนวทาง  

        1) กําหนดใหมีการรณรงคเผยแพร หรือใหความรูเกี่ยวกับโทษวินัย เมื่อมี การทุจริตเชิงนโยบาย  

                 2) กําหนดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารงานของ ผูบริหารระดับหนวยงาน
ภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

        3.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม  ตัวช้ีวัด  งบประมาณ  
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ 

20.ใหความรู
เกี่ยวกับการ ลงโทษ
ทางวินัยเมื่อ 
บุคลากรกระทํา 
ความผิด เชน ในการ
รับ หรือเรียกรับเงิน  
ส่ิงของหรือ 

ผลประโยชนอื่นใด 
จากผูมีสวนได              
สวนเสีย 

1.เผยแพรทางระบบ

Amss++ระบบสนับสนุน

การบริหารจัดการสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

2.นําเขาบรรจุในวาระการ

ประชุมบุคลากรประจําเดือน

ของสํานักงาน 

2.เผยแพรทางเว็บไซต 

Kan2.go.th 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมงานวินัยและ

นิ ติ ก า ร  ก ลุ ม

บริหารงานบุคคล 
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      4. ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร  

วัฒนธรรมการทํางานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เปนไปอยางมี
คุณธรรมและธรรมาภิบาล เริ่มตนจากการรักษาความซื่อสัตยสุจริตในตนเองและมีคานิยมรวมใน การตอตาน
ทุจริต มีแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

    แนวปฏิบัติ 

    1) ผูบริหารสูงสุดเปนผูนําในการแสดงเจตจํานงซื่อสัตยสุจริต และกําหนดใหมีการปฏิบัติงาน 
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนรูปธรรม  

    2) แตงต้ังคณะทํางานตอตานการทุจริตเพื่อการบริหารงานท่ีโปรงใส  ดํ า เนิ น ก ารปรั บปรุ ง 
พัฒนาระบบงาน กําหนดมาตรการ ออกระเบียบ เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการเกิด 
ผลประโยชนทับซอนในการดําเนินงาน  
           4.1 นโยบายการปลูกฝงและการสรางใหเกิดวัฒนธรรมสุจริตในหนวยงาน ประกอบดวย  

         4.1.1 นโยบายหลัก  

         การใหความสําคัญกับการถายทอดพฤติกรรมการทํางานท่ีดีใหกับบุคลากร มีคุณธรรมและ
ซื่อสัตยสุจริตใหแกกันอยูเสมอ ไมยอมรับ ไมทนตอพฤติกรรมการทุจริตในการปฏิบัติงานทุก ประเภท เกิดความ
อายและกลัวท่ีจะกระทําการทุจริต ไมเพิกเฉยและพรอมท่ีจะดําเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต  

        4.1.2 มาตรการ/แนวทาง  

                         1) กําหนดใหมีการรณรงคหรือใหความรูเกี่ยวกับการลงโทษวินัยเมื่อ บุคลากรกระทําการ
ทุจริต  

        2) พัฒนา สรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรใหมีคุณธรรม มีการปฏิบัติงานอยางสุจริต                     
ไมเพิกเฉย และพรอมท่ีจะดําเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริต   

     4.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ 

21.รณรงคหรือให  
ความรูเกี่ยวกับการ 
ลงโทษวินัยเมื่อ 
บุคลากรกระทําการ 

ทุจริต  

  

1.เผยแพรทางระบบ

Amss++ระบบสนับสนุน

การบริหารจัดการสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

2.นําเขาบรรจุในวาระการ

ประชุมบุคลากรประจําเดือน

ของสํานักงาน 

2.เผยแพรทางเว็บไซต 

Kan2.go.th 

 

 

 

 

- ตอเนื่อง กลุมงานวินัยและ

นิติการ                     

กลุมบริหารงาน

บุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.โครงการพัฒนา
บุคลากรทาง
การศึกษาเพื่อการ
สงเสริม”สํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
คุณธรรม”  

2.บุคลากรทางการศึกษาท่ี
ปฏิบัติงานในสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาทุกคน 
  

- ทุกปงบประมาณ กลุมนิเทศติดตาม 

และประเมินผล

การจัดการศึกษา 
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       4.2 นโยบายเก่ียวกับการดําเนินการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน ประกอบดวย  

   4.2.1 นโยบายหลัก  

     ใหความสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน โดยให
บุคลากรในหนวยงานมีความเขาใจเกี่ยวกับการกระทําท่ีเปนผลประโยชนทับซอนหรือสามารถ แยกแยะประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวมได และใหบุคลากรถือปฏิบัติอยางเครงครัด  

    4.2.2 มาตรการ/แนวทาง  

    1) กําหนดใหมีการจัดทําคูมือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน ผลประโยชนทับซอนของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

     2) กําหนดใหมีการถายทอดความรูเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชนทับซอน  

    4.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ 

23.จัดทําคูมือ 
เกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติงานเพื่อ 
ปองกันผลประโยชน 
ทับซอนและให 

ความรูเกี่ยวกับคูมือ 

การปฏิบัติงานเพื่อ 

ปองกันผลประโยชน

ทับซอนกบับุคลากร  

รวมท้ังมีการ 
ปรับปรุงข้ันตอน/ 
แนวทางการ 
ปฏิบัติงานหรือ 

ระเบียบท่ีเกี่ยวกับ 

การปองกนั 

ผลประโยชนทับซอน 

1.มีคูมือเกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติงานเพื่อปองกัน 
ผลประโยชนทับซอนของ 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุร ี 
เขต 2  
  

- ตอเนื่อง หนวยตรวจสอบ

ภายใน 

  

      4.3 นโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน ประกอบดวย  
    4.3.1 นโยบายหลัก  

      ใหความสําคัญกับการปองกันการทุจริต โดยจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
หนวยงานและการนําแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหความสําคัญกับ
กระบวนการตรวจสอบถวงดุลภายในเกี่ยวกับการดําเนินงานท่ีมีความเส่ียงหรือมี โอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต  
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          4.3.2 มาตรการ/แนวทาง  

          1) กําหนดใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบดําเนินการและ
ประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังรายงานตามแผนปฏิบัติการปองกันทุจริตประพฤติมิชอบ  

        4.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ  
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ 

24.จัดทําแผนปฏิบัติ 
การปองกนัการ 
ทุจริตประพฤติม ิ

ชอบ และรายงานผล 

การปฏิบัติงานตาม 

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร 

ป อ งกันการ ทุจริ ต 

ประพฤติมิชอบให  

ผูบริหารทราบ  

1.แผนปฏิบัติการปองกัน 

การทุจริตประพฤติมิชอบ  

- ตอเนื่อง กลุมนโยบายและ

แผน 

      5. ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน   

          มีระบบการปฏิบัติงานท่ีไดมาตรฐานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน  

    แนวปฏิบัติ 

    1) มีการกําหนดข้ันตอน คูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีการปฏิบัติงานตามคูมือ 
หรือมาตรฐานเพื่อลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี และใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม                  
เทาเทียม และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  
    2) มีระบบการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีและกํากับ 
มาตรฐานการปฏิบัติงานอยางเครงครัดโดยผูบังคับบัญชาทุกระดับ  

    3) ผูบริหารทุกระดับมีคุณธรรมในการบริหารงาน ท้ังดานการบริหารงานบุคคล การบริหาร 
งบประมาณ และการมอบหมายงานอยางเปนธรรม  

    4) ผูบริหารทุกระดับเสริมสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
เจาหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

           5.1 นโยบายเก่ียวกับการกําหนดคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ี ชัดเจนและ

เปนไปตามระเบียบข้ันตอน และมีระบบปองกันและตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติ หนาท่ี 

ประกอบดวย  

        5.1.1 นโยบายหลัก  

       ใหความสําคัญและเขมงวดกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงาน 
โดยยึดหลักความถูกตองและความเสมอภาค ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ อยางเครงครัด                    
และเปนธรรม  
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       5.1.2 มาตรการ/แนวทาง  

       1) ใหมีการปฏิบัติงานตามคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ  

        2) ใหมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักดวยความเปนธรรม     

                        3) ใหบุคลากรปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้ันตอนอยางเครงครัด เปนมาตรฐาน และยึดหลัก
ความถูกตอง  

   5.1.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ  
ระยะเวลา  

ดําเนินการ  

หนวยงาน  

รับผิดชอบ  

25.ประชุม

ปฏิบัติการ”การ

จัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงาน(Work 

Manual) เพื่อพัฒนา

คุณภาพการบริหาร

จัดการองคกรท่ีดี” 

สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา

ประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2  

 

1.มีคูมือมือการปฏิบัติงาน

ทุกกลุม(9 กลุม)  

- ตอเนื่อง กลุมอํานวยการ 

  

       5.2 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล  
     5.2.1 นโยบายหลัก  

         ใหความสําคัญเกี่ยวกับระบบคุณธรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลดวยหลักคุณธรรม                 
ยึดหลักการคํานึงถึงความรูความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และหลักความยุติธรรม  

     5.2.2 มาตรการ/แนวทาง  

              1) จัดทําแนวทางหรือวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมี
ความชัดเจน เชน การบรรจุ แตงต้ัง โยกยาย การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเล่ือนข้ัน เงินเดือน และการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบตางๆ  

              2) จัดใหมีการบริหารทรัพยากรบุคคลดวยระบบคุณธรรม ไมใชหลักอุปถัมภ และใชหลักความ
มั่นคงการรับรองการเปนอาชีพ มีทางกาวหนา มีคาตอบแทน และสวัสดิการท่ีเหมาะสม ท่ีเปน เกียรติและศักด์ิศรี  

             3) สรางแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรใหปฏิบัติงานดวยความจงรักภักดี  
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       5.2.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ 

26.โครงการสงเสริม

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของกลุม

บริหารงานบุคคล 

สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา

ประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2  

1.รอยละของการดําเนินงาน

ตามภารกิ จ ทุ กกิ จก ร รม 

จํานวน 19 กิจกรรม  

2.ผลการดําเนินงานไดรับ

ความพึงพอใจเปนท่ียอมรับ 

ไมมีการรองเรียน 

- ตอเนื่อง ก ลุ มบริหารงาน

บุคคล 

27.โครงการสงเสริม

กิจกรรมการมีสวน

รวมและอนุรักษ

วัฒนธรรมประเพณี

ไทย   

1.จํานวนกิจกรรมท่ี

ดําเนินการสําเร็จตาม

เปาหมาย  

- ตอเนื่อง กลุมอํานวยการ 

28.การรายงานผล

การปฏิบัติงานตาม

คูมือการปฏิบัติงาน/

ภารกิจหลักของ

สํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา

ประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2 

 

1.รอยละของบุคลากรท่ี           

รายงานผลการปฏิบัติงาน

ตามคูมือมือการปฏิบัติงาน

ทุกกลุม(9 กลุม)  

- ตอเนื่อง กลุมอํานวยการ 

ก ลุ มบริหารงาน

บุคคล 

      

        5.3 นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ ประกอบดวย  
       5.3.1 นโยบายหลัก  

       ใหความสําคัญกับการบริหารงบประมาณและการใชจายเงินงบประมาณอยางเปนระบบ  
ตามหลักความโปรงใส หลักนิติธรรม ตรวจสอบไดและพิจารณาใชจายในส่ิงท่ีจําเปนตอการ ดําเนินงาน                    
ตามภารกิจของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อยางมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 
โดยยึดหลักความคุมคา  

      5.3.2 มาตรการ/แนวทาง  

                       บริหารงบประมาณโดยใชหลักธรรมาภิบาล และการใชจายเงินงบประมาณ ใหเปนไปดวย
ความจําเปน คุมคา โปรงใส และตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหาร งบประมาณ                
แบบมุงเนนผลงาน  
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    5.3.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ 

29.โครงการ

ตรวจสอบ ติดตาม 

การใชจาย

งบประมาณตาม

แผนงาน/โครงการ

ของ สพป./

สถานศึกษา  

1.รอยละ 100 ของหนวย

รั บ ต ร ว จ ท่ี กํ า ห น ด ต า ม

แผนการตรวจสอบไดรับการ

ตรวจสอบ 

2.รอยละ 100 ของหนวย

รั บ ต ร ว จ ท่ี กํ า ห น ด ต า ม

แผนการตรวจสอบไดรับการ

ติดตามผลการปฏิ บัติงาน

ตามขอเสนอแนะ 

3.รอยละ 100 ของหนวย

รับตรวจท่ี เข าตรวจสอบ

สามารถบริหารงบประมาณ

ไดอยางถูกตองตามกฎหมาย

และมีประสิทธิภาพ  

- ตุลาคม - กันยายน 

ทุกป 

หนวยตรวจสอบ

ภายใน 

    5.4 นโยบายในการมอบหมายท่ีมีความเปนธรรม เทาเทียม และไมเลือกปฏิบัติ ประกอบดวย  
  5.4.1 นโยบายหลัก  

           ใหความสําคัญเกี่ยวกับการมอบหมายงานใหแกผูใตบังคับบัญชาโดยการกระจายงานในหนาท่ี
ความรับผิดชอบ และอํานาจการตัดสินใจภายในขอบเขตท่ีกําหนด โดยไมเลือกปฏิบัติ เปนธรรมแกผูรับ
มอบหมายงานทุกคนอยางเทาเทียมกัน มีการส่ือสารและเอาใจใสติดตามในการมอบหมายงาน ท่ีไดมอบหมาย              
ไปตลอดจนรับผิดชอบในผลของงานท่ีไดรับมอบหมาย  

          5.4.2 มาตรการ/แนวทาง  

                  1) กระจายอํานาจหนาท่ีและมอบหมายงานในหนาท่ีรับผิดชอบ โดยคํานึงถึง ขอบเขตอํานาจ
หนาท่ีตามกฎหมายโดยไมเลือกปฏิบัติ  

         2) ติดตามตรวจสอบและรับผิดชอบผลของงานท่ีไดรับมอบหมาย  

         5.4.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ 

32.จัดทําคําส่ัง

มอบหมายกรอบ

ภาระงานบุคลากรใน

สํานักงาน  

คําส่ังมอบหมายงานตาม
กรอบภาระงานของ 
บุคลากรทุกกลุม/หนวย  

- ตอเนื่อง ทุกกลุม/หนวย 
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        5.5 นโยบายท่ีใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยและสงเสริมการปฏิบัติงาน ประกอบดวย  
              5.5.1 นโยบายหลัก  

              ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมการทํางานของผูปฏิบัติงานสงเสริม สนับสนุนในการสราง
สภาพแวดลอมท่ีเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน  

               5.5.2 มาตรการ/แนวทาง  

          การจัดสภาพแวดลอมการทํางานตามความตองการของบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ท่ีเหมาะสม จําเปน ท่ีเอื้ออํานวยและสงเสริมการปฏิบัติงาน  

              5.5.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ  
ระยะ เวลา 

ดําเนินการ  

หนวยงาน 

รับผิดชอบ 

33.การพัฒนา

สํานักงานใหเอื้อตอ

การบริการ 

  

1.ระดับความสําเร็จของการ 
พัฒนาอาคารสถานท่ีและ 
สภาพภูมิ ทัศน ท่ีสวยงาน 
ปลอดภัย และใชประโยชน
คุมคา 
  

- ตุลาคม - กันยายน 

ทุกป 

กลุมอํานวยการ 

34.การจัดหา

ครุภัณฑ 

คอมพิวเตอร  

1.รอยละของรายการ 

ครุภัณฑท่ีไดรับเปนไปตาม 

แผนการจัดหาพัสดุ  

  ตุลาคม - กันยายน 

ทุกป 

กลุมบริหาร

การเงินและ

สินทรัพย 

35.จัดหาครุภัณฑ 

สํานักงาน  

1.รอยละของรายการ 

ครุภัณฑท่ีไดรับเปนไปตาม 

แผนการจัดหาพัสดุ  

  ตุลาคม - กันยายน 

ทุกป 

กลุมบริหาร

การเงินและ

สินทรัพย 

36.การตรวจ 

สุขภาพประจําป  

1.จํานวนขาราชการและ 

บุคลากรไดรับการตรวจ 

สุขภาพ  

- ม ก ร า ค ม – 

มิถุนายน ทุกป 

กลุมอํานวยการ 

     6. ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน เผยแพรบทบาทหนาท่ีและการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผานชองทางตางๆ อยางชัดเจน ถูกตอง ครบถวน สมบูรณเปนปจจุบัน  

    แนวปฏิบัติ 

                    1) ใหความสําคัญในการเปดเผยและการเขาถึงขอมูลขาวสารของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อยางเปดกวาง ท่ัวถึง บนพื้นฐานแหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ               
ทางราชการ พ.ศ.2540 ควบคูไปกับ การเปดโอกาสการมีสวนรวมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย              
และประชาชน  

          6.1 นโยบายหลัก  

              ใหความสําคัญของรูปแบบ วิธีการ การส่ือสารเพื่อถายทอดเกี่ยวกับนโยบายท้ัง 5 ดาน ใหบุคลากร
ทุกคนทุกประเภททุกระดับในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 รับทราบเพื่อให
เกิดผลตอความ ตระหนักและใหความสําคัญถึงการปฏิบัติงานท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใส  
               6.2 มาตรการ/แนวทาง  
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                ถายทอดนโยบาย/มาตรการการบริหารงานดวยการซื่อสัตยสุจริตในหนวยงาน ให บุคลากรทุกคน
ทุกประเภททุกระดับรับรู เขาใจ และนําไปปฏิบัติอยางมีคุณธรรมและความโปรงใส และ ประชาสัมพันธ                  
ใหสาธารณชนไดรับทราบ  

              6.3 แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ 

37.การประชาสัมพันธ 

นโยบาย/มาตรการ 

การบริหารงานดวย 

การซื่อสัตยสุจริต  

  

1.จํานวนชองทางการ
ประชาสัมพันธ นโยบาย/
มาตรการการ บริหารงาน
ดวยความซื่อสัตยสุจริต  
  

- ตอเนื่อง กลุมสงเสริมการศึกษา

ทางไกลฯ 

  

    จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

   

        ประกาศ  ณ  วันท่ี  24  เมษายน  พ.ศ. 2561  

  

                                                      
                      (นายอาดุลย  พรมแสง)  

    ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 



                            ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต2 

เรื่อง  มาตรการการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ ผานเว็บไซตของหนวยงาน 

……………………… 

  ดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ไดจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร

ของราชการ  ข้ึน  ณ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เพ่ือใหบริการประชาชนดาน

ขอมูลขาวสาร  สามารถคนควา  ตรวจสอบการดําเนินงานไดอยางโปรงใส  มีโอกาสในการรับขอมูลสามารถ

แสดงความคิดเห็น  และใชสิทธิทางการเมืองไดถูกตองกับความจริง 

  เพ่ือใหการบริการ  จัดการระบบ  การขอ  การอนุญาต และการบริการ เผยแพรขอมูลขาวสาร

ของราชการท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 เปนไปดวย

ความเรียบรอย  รวดเร็ว และสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมายวาดวยของมูลขาวสารของราชการ ในการ

รับรองสิทธิของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครองของหนวยงานรัฐ จึงกําหนดมาตรการ

การเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ ผานเว็บไซตของหนวยงาน  ดังนี้ 

  1. มีคณะกรรมการในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงานของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 คณะกรรมการกํากับดูแล เจาหนาท่ีลงขอมูลเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ

ผานเว็บไซตของสํานักงานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

  2. ลักษณะ ประเภทขอมูลท่ีตองเผยแพรตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน  ดังนี้ 

  1) ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับโครงสราง  ภารกิจ  และผูบริหารของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(ปจจุบัน) 

  2) นโยบายและยุทธศาสตรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  3)  แผนปฏิบัติงานราชการประจาํป 

                         4) รายงานผลการจัดการศึกษาประจําป  และรายงานผลการดําเนินงานโครงการประจําป

งบประมาณ 

                          5) ขอมูลผลการจัดซ้ือจัดจาง 

                          6) มาตรฐานหรือคูมือการปฏิบัติงานสวนบุคคล 

                          7) มาตรฐานและข้ันตอนการใหบริการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                          8) ขอมูลขาวสารตามภารกิจหลักท่ีมีกฎหมายกําหนดใหตองเผยแพรบนเว็บไซต 

                          9) ขอมูลขาวสาร/ขาวประชาสัมพันธอ่ืนๆ 

                     3. วิธีการ  ข้ันตอน  ในการเผยแพรขอมูล 

 ข้ันตอนท่ี 1 กลุมงานในสังกัดแจงความประสงครายระเอียดผานเว็บไซตโดยออก

แบบฟอรมตามประกาศแนบทายฉบับนี ้

                ข้ันตอนท่ี 2 คณะกรรมการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พิจารณาอนุมัติในการเผยแพรขอมูล ดําเนินการบันทึกรายระเอียด

เนื้อหาขาวสารท่ีตองการเผยแพรพรอมท้ังรูปภาพประกอบ  กอนการเผยแพรขอมูลตองมีการตรวจสอบความ

ถูกตองของขอมูล  และไมผิดตอพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรพ.ศ.๒๕๕๐ 

 



  ข้ันตอนท่ี 3 ผูดูและระบบ (Admin) ดําเนินการตรวจสอบ  และอนุญาตใหเผยแพรขอมูล

ขาวสารบนเว็บไซต  WWW.lopburi2.go.th/   รายงานผลดําเนินการเผยแพรใหผูแจง 

                           ข้ันตอนท่ี 4 ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 

   4. ผูมีหนาท่ีในการดําเนินการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะตองดําเนินการตามแบบฟอรมการ

ขอใหประชาสัมพันธขาวลงเว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2   

                   คณะกรรมการผูดูแลระบบและเจาหนาท่ีลงขอมูลเผยแพรในเว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

เจาหนาท่ีลงขอมูลเผยแพรในเว็บไซตของกลุมภารกิจภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 กลุมอํานวยการ 

    1. นางนราทิพย  สะอาดเอ่ียม           นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 

          2. นางสาวกมลชนก  เสือผู   ลูกจางชั่วคราว          . 

 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

  1.นางสาวไอยรินณ  จันทรแยม ผูอํานวยการกลุม             . 

  2.นางลัขณา  หมดทุกข  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ               

                      กลุมบริหารงานบุคคล 

   1.นายแมน  คําวงษ     ผูอํานวยการกลุม              

                       2.นายทรงศักดิ์  พรมเนตร                  นักทรพัยากรบคุคล    

             กลุมนโยบายและแผน 

 1.นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา      ผูอํานวยการกลุม   

 2.นางสาวธิติยา   ออนวิมล   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

                     กลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

        1.นางสาวจินตนา  สุขสมแดน  ผูอํานวยการกลุม 

        2.นางสาวธนันธร  ศรีลาวงษ  เจาพนักงานธุรการ 

       กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

        1.นางชนาฎนันช  ศักดิ์สุนทร  ผูอํานวยการกลุม 

        2.นางสาวแพรวนภา  โคกแกว   ลูกจางชั่วคราว  

          กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

          1.นายเจษฎา  ตันธนะ  นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ 

        2.นายวันรุง  พาสิทธิ    เจาพนักงานธุรการ 

       กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

        1.นางสาวอุบลศรี  ฟกจีน  ผูอํานวยการกลุม 

        2.นางวรัญญา   เพ็งจันทร   พนักงานพิมพดีด 

        กลุมกฎหมายและคดี 

         1.นางสาวพรรณพิมล  วิเศษสิงห  ผูอํานวยการกลุม 

http://www.lopburi2.go.th/%20%20%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89


        หนวยงานตรวจสอบภายใน 

         1.นางสาวสุรางค  ธิตนิิลนิธ    ผูอํานวยการกลุม 

         2.นางสาวสุเพ็ญ   จิยะพานิชกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

           คณะกรรมการกํากับ  ติดตาม  มาตรการ  กลไก  หรือระบบในการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 

ผานเว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมกาญจนบุรี เขต 2         

                       1. นายอุดม   สืบบุก            ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล 

         2. นายเจษฎา   ตันธนะ นักวิชาการคอมพิวเตอร 

     ท่ีอยูติดตอสอบถามรายละเอียดขอมูล 

       กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา 

            โทร 034-579234                       อีเมล :  

     5. การเผยแพรขอมูลสําคัญ  ท่ีเก่ียวกับ  กฎระเบียบ  มาตรการ  ขอมูลดานการเงิน  การจัดซ้ือ         

จัดจาง  หรือกฎระเบียบอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ  ตองไดรับอนุมัติ  หรือการรับรองเอกสาร  จากผูบริหารของหนวยงาน  

หรือผูท่ีไดรับมอบหมายหรือผูท่ีเก่ียวของในเอกสารดังกลาว  

          จึงขอประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ   ณ  วันท่ี    3   เดอืน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  

 

 
                                                             

 

                                                             (นายอาดุลย  พรมแสง) 
                              ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ผังกระบวนการทํางานเผยแพรขอมูลบนเว็บไซต 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมงานในสังกัดแจงความประสงครายละเอียดผานเว็บไซต

โดยกรอกแบบฟอรมการขอใหระชาสัมพันธ 

คณะกรรมการ 

พิจารณา 
อนุมัต ิไมอนุมัต ิ

ทําบันทึกแจงขออนุญาต 

ผูดูแลระบบเผยแพรขอมูลบนเว็บไซต/รายงาน 

ผลการดําเนินงานการเผยแพรใหผูแจง 

ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 

 



 

แบบกํากับติดตามการเผยแพรขอมูลบนเว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

ประจําไตรมาสท่ี........ระหวางเดือน.......................พ.ศ. 

ลําดับ เรื่องท่ีเผยแพร ประเด็นการตดิตาม 
มีคําขอ

เผยแพร(ตาม
แบบฟอรมคํา

ขอ) 

มีการอนุมัติ
จากผูบรหิาร 

รายงานผล
ดําเนินงาน
ใหขออนุมัติ

ทราบ 
ม ี ไมม ี ม ี ไมม ี ม ี ไมม ี

๑ ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับโครงสราง ภารกิจ และผูบริหารของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษา ท่ีปจจุบัน 

      

๒ นโยบายและยุทศาสตรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา       
๓ แผนปฏิบัตริาชการประจําป       
๔ ขอมูลการจดัการศึกษาประจาํป และรายงานผล 

การดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ 
      

๕ ขอมูลการจดัซื้อจัดจาง       
๖ มาตาฐานหรือคูมือการปฏิบัติงานสวนบุคคล       
๗ มาตรฐานปละข้ันตอนการใหบรหิารภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 
      

๘ ขอมูลขาวสารตามภารกิจหลักท่ีมกีฎหมายกําหนดใหตอง
เผยแพรเว็บไซต 

      

๙ ขาวประชาสัมพันธ       
                                                     

ลงช่ือ..................................................... 

(                              ) 

ตําแหนง  ประธานคณะกรรมการกํากับ ติดตาม การเผยแพรขอมลูตอสาธารณะผานเว็บไซต 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

 
ลงช่ือ................................................... 

(                              ) 
ตําแหนง  กรรมการ 

คณะกรรมการกํากับ  ติดตาม การเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซต 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

 
ลงช่ือ................................................ 

(                              ) 

ตําแหนง  กรรมการและเลขา 

คณะกรรมการกํากับ ตดิตาม การเผยแพรขอมลูตอสาธารณะผานเว็บไซต 



ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

ปฏิทินการกํากับตดิตามการเผยแพรขอมูลบนเว็บไซต 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

ลําคับ กิจกรรม ระยะเวลาในการกํากับติดตามการเผยแพรขอมลูบนเว็บไซต 

ไตรมาสท่ี  ๑  
() 

ไตรมาสท่ี  ๒ 
() 

ไตรมาสท่ี  ๓ 
() 
 

ไตรมาสท่ี  ๔ 
 () 

๑ ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับ
โครงสราง ภารกิจ และ
ผูบริหารของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา เปน
การศึกษา 

    

๒ นโยบายและยุทธศาสตร
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

    

๓ แผนปฏิบัติงานราชการ
ประจําป 

    

๔ รายงานผลการจดั
การศึกษาประจําป และ
รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการประจําป
งบประมาณ 

    

๕ ขอมูลการจดัซื้อจัดจาง     
๖ มาตรฐานหรือคูมือการ

ปฏิบัติงานสวนบุคคล 
    

๗ มาตรฐานและข้ันตอนการ
ใหบริการภายในสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

    

๘ ขอมูลขาวสารตามภารกิจ
หลักท่ีมีกฎหมาย
กําหนดใหตองเผยแพรบน
เว็บไซต 

    

๙ ขาวประชาสัมพันธ     
 

 

 

 

 

 



แบบฟอรมการขอใหประขาสมัพันธขาวลงเว็บไซต 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

 วันท่ี..............เดือน.......................พ.ศ..............   
เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

สวนท่ี ๑ ผูสงขอมูลข้ึนเว็บไซต 
  ขาพเจา..........................................................................ตําแหนง.......................................................................... 
สังกัด/กลุมงาน/หนวยงาน........................................................................................โทรศัพท..................................... 

รายละเอียด 
มีความประสงคท่ีจะขอใหประชาสัมพันธขาว  เพ่ือเผยแพรงาน/กลุมงานตอผูรับบริการภายในและ 
ภายนอกหนวยงานทางสื่อประชาสัมพันธ ตามรายการตอไปน้ี 
                      เว็บไซต สพป.กจ๒              เว็บไซต  สพฐ.                    ไลนเขตตรวจราชการท่ี ๒  
           ไลนกลุม สพป.กจ.๒            ไลนกลุม จนท.สพป.กจ,๒       facebook 
           เอกสารประชาสมัพันธ อ่ืนๆ 
                        เริ่มประกาศฯ ในวันท่ี.................................................................. สิ้นสดุประกาศฯในวันท่ี           
                      ขาวประชาสัมพันธ   คําสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ 
                      แบบฟอรมเอกสารสํานักงาน 
                      อ่ืนๆ................................................................ 
หัวเรื่อง(โปรดระบุ).............................................................................................................................................. 

ลงช่ือ.....................................................ผูแจง 
(...........................................) 
ตําแหนง......................................................................... 

ลงช่ือ.....................................................ผูอํานวยการกลุม 
(...........................................) 
ตําแหนง......................................................................... 

สวนท่ี ๒ ผูอนุมตัิและผูดูแลระบบ 
    ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีนําสงไดรับการ
ตรวจสอบความถูกตองเรยีบรอยแลวและขออนุญาต
ประชาสมัพันธ 
ลงช่ือ  .....................................................ผูดูแลระบบ 
(...........................................) 
ตําแหนง......................................................................... 

       อนุมัต ิ
       ไมอนุมัติ 
ลงช่ือ  ......................................................... 
(...........................................) 
ตําแหนง......................................................................... 

รายงานผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 
    เรียบรอย 
    ไมเรียบรอย  เพราะ 
ลงช่ือ  .....................................................ผูดูแลระบบ 
วันท่ี…….../………./……… 

เจาของงานรับทราบ/ใหตอบระดบัความพึงพอใจในการ
นับบริการเพ่ือเปนขอมูลในการปรบัปรุงการใหบริการ 
    นอย         ปานกลาง        มาก         มากท่ีสุด  
ลงช่ือ  .................................................... 
     (…………………………………..….) 
วันท่ี…….../………./……… 
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