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ค าน า 
 

  การด าเนินกิจกรรมเพื่อขจัดความเส่ียงในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  เกิดขึ้นจากท่ีส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน               
โดยวิเคราะห์ ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื่ อก าหนดมาตรการส าคัญ
เร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิด  
วินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังน าความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีได้นี้มาก าหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอีกด้วย              
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564)  
 
 

 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซง                 
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนท าให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์                        
ท่ีสูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า 
อื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ท่ีจงใจกระท าความผิด 
ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหา
ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันท่ีเป็น
บ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย   
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ประเภทของความเส่ียง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้ 
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์  
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
ขององค์กร  
  2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนิน
โครงการ  
  3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินท่ีไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ
เป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท า
รายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  
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  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา  
ท่ีไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  
  สาเหตุของการเกิดความเส่ียง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 
เปล่ียนแปลงระบบงานความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีบ่อยครั้ง                 
การควบคุม ก ากับดูแลไม่ท่ัวถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมท้ังทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น   
  การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเส่ียงในด้านต่างๆ  
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ทราบถึงความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้น                 
และปัจจัยเส่ียงท่ีอาจเป็นเหตุท าให้   
  1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความ
รับผิดชอบไม่เพียงพอ 
  2. การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีท่าให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
  3. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต 
และเพื่อก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
 

 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เงินงบประมาณ  
 - กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ 
เอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง 
 - กระบวนงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อื่น 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 - การใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญ สินน้ าใจเพื่อหวังความก้าวหน้า 
 - การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
 - การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 - การใช้รถราชการ 
 - การใช้ส่ิงสาธารณูปโภค (น้ า – ไฟฟ้า) เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
  - บุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอท าให้การตรวจสอบการเงินและบัญชีของหน่วยในสังกัดไม่มีคุณภาพ 
  - การเบิกค่าตอบแทน ค่าเดินทางไปราชการ 
  - การจัดสรรงบประมาณ 
  - การช่วยเหลือ/การจัดท าข้อมูลผลงาน/การลอกหรือว่าจ้างผู้อื่นท าผลงานวิชาการเพื่อประเมิน 
    ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
  - การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบในการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและ 
    สัมมนา 
  - การเรียกรับผลประโยชน์จากการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
  - การด าเนินการทางวินัยอย่างไม่เป็นธรรม 
 

 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าท่ี 
  - เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน 
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2. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พศศศ 2633 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ก าหนดความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 13 ประเด็น ดังนี ้
 1. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 2. การใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับของขวัญ สินน้ าใจเพื่อหวังความก้าวหน้า 
 3. การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
 4. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 5. การใช้รถราชการ 
 6. การใช้ส่ิงสาธารณูปโภค (น้ า – ไฟฟ้า) เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
  7. บุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอท าให้การตรวจสอบการเงินและบัญชีของหน่วยในสังกัดไม่มคุีณภาพ 
  8. การเบิกค่าตอบแทน ค่าเดินทางไปราชการ 
  9. การจัดสรรงบประมาณ 
  10. การช่วยเหลือ/การจัดท าข้อมูลผลงาน/การลอกหรือว่าจ้างผู้อื่นท าผลงานวิชาการเพื่อประเมิน 
        ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
  11. การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบในการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน  
        ประชุมและสัมมนา 
  12. การเรียกรับผลประโยชน์จากการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
  13. การด าเนินการทางวินัยอย่างไม่เป็นธรรม 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเส่ียงแล้ว จึงน าผลท่ีได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และผลกระทบ 
ของความเส่ียงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเส่ียงในระดับใดในตารางความเส่ียง 
ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเส่ียงใดเป็นความเส่ียงสูงสุดท่ีจะต้องบริหารจัดการก่อน 
 

ล า
ดับ 

ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบในการจัดท า

โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 
3 5 15 (1) 

2 การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 4 3 12 (2) 
3 การใช้ส่ิงสาธารณูปโภค (น้ า – ไฟฟ้า) เพื่อประโยชน์ส่วนตน 4 3 12 (3) 
4 การเรียกรับผลประโยชน์จากการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 2 5 10 (4) 
5 การช่วยเหลือ/การจัดท าข้อมูลผลงาน/การลอกหรือว่าจ้างผู้อื่น

ท าผลงานวิชาการเพื่อประเมินด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
2 5 10 (5) 

6 การใช้รถราชการ 2 4 8 (6) 
7 การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 3 2 6 (7) 
8 การด าเนินการทางวินัยอย่างไม่เป็นธรรม 1 5 5 (8) 
9 บุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอท าให้การตรวจสอบการเงิน

และบัญชีของหน่วยในสังกัดไม่มีคุณภาพ 
2 2 4 (9) 
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10 การเบิกค่าตอบแทน ค่าเดินทางไปราชการ 2 1 2 (10) 
11 การจัดสรรงบประมาณ 2 1 2 (11) 
12 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 1 1 1 (12) 
13 การใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับ

ของขวัญ สินน้ าใจเพื่อหวังความก้าวหน้า 
1 1 1 (13) 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5 (8) (4),(5) (1)   

4  (6)    

3    (2),(3)  

2  (9) (7)   

1 (12),(13) (10),(11)    

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 จากแผนภูมิความเส่ียง (Risk Map) ท่ีได้จากการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบในการจัดท า
โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา 

ล าดับ 1  (สูงมาก = 15 คะแนน) 

การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ล าดับ 2  (สูง = 12 คะแนน) 
การใช้ส่ิงสาธารณูปโภค (น้ า – ไฟฟ้า) เพื่อประโยชน์ส่วนตน ล าดับ 3  (สูง = 12 คะแนน) 
การเรียกรับผลประโยชน์จากการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ล าดับ 4  (สูง = 10 คะแนน) 
การช่วยเหลือ/การจัดท าข้อมูลผลงาน/การลอกหรือว่าจ้างผู้อื่น
ท าผลงานวิชาการเพื่อประเมินด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

ล าดับ 5  (สูง = 10 คะแนน) 

การใช้รถราชการ ล าดับ 6  (ปานกลาง = 8 คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ล าดับ 7  (ปานกลาง = 6 คะแนน)  
การด าเนินการทางวินัยอย่างไม่เป็นธรรม ล าดับ 8  (ปานกลาง = 5 คะแนน) 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa

ct
) 



8 
 

บุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอท าให้การตรวจสอบ
การเงินและบัญชีของหน่วยในสังกัดไม่มีคุณภาพ 

ล าดับ 9  (ปานกลาง = 4 คะแนน) 

การเบิกค่าตอบแทน ค่าเดินทางไปราชการ ล าดับ 10 (ต่ า = 2 คะแนน)  
การจัดสรรงบประมาณ ล าดับ 11  (ต่ า = 2 คะแนน) 
การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ล าดับ 12  (ต่ า = 1 คะแนน) 
การใช้อ านาจหน้าท่ีเรียกรับผลประโยชน์/การให้และการรับ
ของขวัญ สินน้ าใจเพื่อหวังความก้าวหน้า 

ล าดับ 13  (ต่ า = 1 คะแนน) 
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       ส่วนที่ 3 
     การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

แนวทางการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 
  1 การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 

- ประกาศเจตจ านงการสุจริต โดยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคคลากร
ทางการศึกษา ในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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- บันทึกลงนาม MOU การปฏิบัติงานระหว่าง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 2 กับ บุคลากรในส านักงาน 
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-  ด าเนินการประชุมวางแผนพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

 



13 
 

 



14 
 

            2 การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน 
- จัดท าประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด 

 

 
 

- จัดท าประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
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 -  จัดช่องทางการร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ บนหน้าเว็บไซต์ของส านักงาน 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
 

 
 

ค ำสั่ง ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 
ท่ี  ๑๑๐/ 256๓ 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนและประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
        ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ (Integrity and Transparency  
        Assessment  Online 2020 : ITA Online 2020 )  

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA) ซึ่ง
เป็นกำรประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน โดย มีกรอบกำรประเมิน 
๑๐ ตัวช้ีวัด  ได้แก่  1. กำรปฏิบัติหน้ำท่ี  2. กำรใช้งบประมำณ 3. กำรใช้อ ำนำจ 4. กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
5. กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 6. คุณภำพกำรด ำเนินงำน 7. ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 8. กำรปรับปรุงระบบกำร
ท ำงำน 9. กำรเปิดเผยข้อมูล และ 10. กำรป้องกันกำรทุจริต โดยมีเครื่องมือท่ีใช้ส ำหรับกำรประเมิน 3 เครื่องมือ  
ได้แก่ 1. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 
IIT)  ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ ๑ – ตัวชี้วัดที่ ๕  ๒. แบบวัดกำรรับรู ้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ ๖ – ตัวชี้วัดที่ ๘ 
และ ๓.แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 – ตัวชี้วัดที่10  เพื่อเป็นกำรสนองนโยบำยดังกล่ำว  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2  จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนและประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร มีหน้ำท่ี ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ แก้ไขปัญหำกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 

๑.๑ นำยประหยัด  สุขขี            ผู้อ ำนวยกำร สพป.นศ.๒ 
๑.๒ ว่ำท่ี ร้อยโท สุเวศ กลับศรี    รองผู้อ ำนวยกำร สพป.นศ.๒ 
๑.๓ นำยสุวิทย์  ใจห้ำว             รองผู้อ ำนวยกำร สพป.นศ.๒ 
๑.๔ นำยมังกรแก้ว  ดรุณศิลป์     รองผู้อ ำนวยกำร สพป.นศ.๒  
๑.๕ นำยสมชำติ ไกรแก้ว              รองผู้อ ำนวยกำร สพป.นศ.๒  
๑.๖ นำยวิจัย  ไกรสิทธิ์                ผู้อ ำนวยกำร กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ 

        ประธำนกรรมกำร 
   รองประธำนกรรมกำร 
                  กรรมกำร 
                  กรรมกำร 
                  กรรมกำร 
     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

       ๑.๗ นำยถำวร  ปลอดชูแก้ว    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
        ๒. คณะกรรมกำรเก็บข้อมูลกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment: EIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ ๖ – ตัวชี้วัดที่ ๘ มีหน้ำท่ี วำง
แผนกำรเก็บข้อมูล ช้ีแจง ท ำควำมเข้ำใจ ให้ควำมรู้ และคัดเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก เพื่อตอบแบบประเมิน 
ประกอบด้วย 
  ๒.๑ ว่ำท่ี ร้อยโท สุเวศ กลับศรี   รองผู้อ ำนวยกำร สพป.นศ.๒             ประธำนกรรมกำร 
  ๒.๒ นำยวิจัย  ไกรสิทธิ์              ผู้อ ำนวยกำร กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ                       กรรมกำร 

 
/๒.๓ นำงสำวปรีดำ  จ ำนงจิต      



 
 

  ๒.๓ นำงสำวปรีดำ  จ ำนงจิต     ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                                กรรมกำร 
  ๒.๔ นำยปริวัติ รัตนบุรี  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร                        กรรมกำร 
   ๒.๕ นำงนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
                                          ปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ        กรรมกำร                                              
   ๒.๖ นำยถำวร  ปลอดชูแก้ว      ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   ๒.๗ นำยอภิสิทธิ์ นิระโส          เจ้ำหน้ำท่ีเทคนิคคอมพิวเตอร์                 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

       ๓. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 – ตัวชี้วัดที่10  มีหน้ำท่ี จัดเตรียม จัดท ำ จัดเก็บ
รวบรวมข้อมูล เอกสำรหลักฐำนร่องรอยกำรปฏิบั ติงำนท่ี เกี่ยวข้องกับตัว ช้ีวัดและหัวข้อกำรประเมิน                    
เพื่อประกอบกำรเปิดเผยข้อมูล ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละชุด วำงแผน ท ำควำมเข้ำใจ และ
มอบหมำยงำนในแต่ละชุด หำกพบปัญหำและอุปสรรค ให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำ ทรำบทันที ประกอบด้วย รำยชื่อ       
ดังรำยละเอียดท้ำยค ำสั่งนี้ 
         ๔.คณะกรรมกำรรำยงำนเข้ำระบบออนไลน์ กำรเปิดเผยข้อมูลและสำธำรณะ ตรวจสอบหลักฐำน       
เชิงประจักษ์และสรุปผลกำรด ำเนินงำน  มีหน้ำท่ี ศึกษำรำยละเอียด รูปแบบวิธีกำรประเมินหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ และ
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องให้ชัดเจน รับข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำง ๆ จำกคณะกรรมกำรชุดท่ี ๓ มำตรวจสอบก่อนส่ง
หลักฐำนเผยแพร่บนเว็บโชต์ ประกอบด้วย 
 ๔.๑ ว่ำท่ี ร้อยโท สุเวศ กลับศรี    รองผู้อ ำนวยกำร สพป.นศ.๒             ประธำนกรรมกำร 
 ๔.๒ นำยสุวิทย์  ใจห้ำว     รองผู้อ ำนวยกำร สพป.นศ.๒                       กรรมกำร 
 ๔.๓ นำงสิริพร  บัวจันทร์             นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
   ๔.๔ นำงสำวสุฑำ  แดงขำว         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
     ๔.๕ นำงจ ำเริญสุข ภู่ดอก    นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
  ๔.๖ นำงปรีดำ พิพัฒน์ผล          นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร                      กรรมกำร 
             ๔.๗ นำงสุภัสสรณ์ ธนโชคพัธนันท์ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน              กรรมกำร 
             ๔.๘ นำงสำวธนวรรณษ์ ลีเผ่ำพันธุ์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร    กรรมกำร 
  ๔.๙ นำยอภิสิทธิ์ นิระโส            เจ้ำหน้ำท่ีเทคนิคคอมพิวเตอร์              กรรมกำร 
  ๔.๑๐ นำงสำววิสนีย์ นุรำช         นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร    กรรมกำร 
  ๔.๑๑ นำยถำวร  ปลอดชูแก้ว      ศึกษำนิเทศช ำนำญกำรพิเศษ         กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   ๔.๑๒ นำงนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรปฏิบัติหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำร 
                                            กลุ่มเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ                 กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   ๔.๑๓ นำงสำวปรีดำ  จ ำนงจิต  ศึกษำนิเทศช ำนำญกำรพิเศษ             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   ๔.๑๔ นำยปริวัติ รัตนบุรี  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร                                           

        ๕. คณะกรรมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ( ITA online) โรงเรียนคุณภำพ
ประจ ำต ำบล มีหน้ำท่ี ศึกษำรำยละเอียด วำงแผนและด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน ( ITA online) โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต ๒ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกลับมำยังโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล (ตำมหนังส่ือ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ท่ีศธ ๐๔๐๐๘.๑/ว๑๑๑ ลงวันท่ี ๒๒พฤษคม ๒๕๖๓ )ประกอบด้วย 
 ๕.๑ ว่ำท่ี ร้อยโท สุเวศ กลับศรี    รองผู้อ ำนวยกำร สพป.นศ.๒             ประธำนกรรมกำร 
 ๕.๒ นำยวิจัย  ไกรสิทธิ์                ผู้อ ำนวยกำร กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ                       กรรมกำร 
 

/๕.๓ นำยถำวร  ปลอดชูแก้ว 
 



 
 ๕.๓ นำยถำวร  ปลอดชูแก้ว     ศึกษำนิเทศช ำนำญกำรพิเศษ                       กรรมกำร 

  ๕.๔ นำงนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
                                           ปฏิบัติหน้ำผู้อ ำนวยกำรกลุ่มเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ         กรรมกำร 
  ๕.๕ นำยอภิสิทธิ์ นิระโส            เจ้ำหน้ำท่ีเทคนิคคอมพิวเตอร์              กรรมกำร 
  ๕.๖ นำงอรอนงค์ พรหมวิหำร ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

        ๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน มีหน้ำท่ี จัดท ำเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงิน  กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรล้ำงหน้ำและใช้
จ่ำยเงินในกำรด ำเนินกำรท้ังหมดตำมระเบียบรำชกำร ประกอบด้วย 
            ๖.๑ นำยโกศล มณีชัย               ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน ปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่ง 
  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์  ประธำนกรรมกำร 
 ๖.๒ นำงจิรำพร เรือนสูง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
            ๖.๓ นำงสุภัตรำ  จิตโสภำ           นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร    กรรมกำร 
 ๖.๔ นำงวำสนำ อนุรักษ ์ เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญกำร          กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 จึงขอให้ผู้ท่ีได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยด้วย ควำมรับผิดชอบ เต็มควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
โปร่งใส และยุติธรรม บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร  

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

ส่ัง ณ วันท่ี ๒๔ เดือน มิถุนำยน  พ.ศ. 256๓ 

 

 
(นำยประหยัด  สุขขี) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีแนบท้ายค าสั่ง (ขอ้ ๓) ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 

ท่ี  ๑๑๐/ ๒๕๖๓ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนการด าเนินงานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
        ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (Integrity and Transparency  
        Assessment  Online 2020 : ITA Online 2020 )  

ตัวชี้วัดที่  ๙ การเปิดเผยข้อมูล 
    ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน  
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
O1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบง่ส่วนราชการของหน่วยงาน 

o ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น 
กลุ่ม หน่วย องค์คณะบุคคล เป็นต้น 

o กลุ่มอ านวยการ 
o กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

น.ส.สุฎารัตน์ เกษา 
นางจ าเริญสุข ภู่ดอก 
นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ 
นางนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน   
นายอภิสิทธ์ิ นิระโส 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน 
o ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ 
ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่งทางการ
บริหารของหน่วยงาน 

o กลุ่มอ านวยการ 
o กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

น.ส.สุฎารัตน์ เกษา 
นางจ าเริญสุข ภู่ดอก 
นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ 
นางนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน   
นายอภิสิทธ์ิ นิระโส 

O3 อ านาจหน้าท่ี o แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด o กลุ่มอ านวยการ 
o กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

น.ส.สุฎารัตน์ เกษา 
นางจ าเริญสุข ภู่ดอก 
นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ 
นางนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน   
นายอภิสิทธ์ิ นิระโส 

O4 แผนยุทธศาสตร์ 
หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน 

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชค้รอบคลุมปี พ.ศ. 2563 

O กลุ่มนโยบาย
และแผน 

น.ส.สีลวลี เรืองรักษ ์
นางสิริพร บัวจันทร ์
นางปรีดา พิพัฒน์ผล 
นายปริวัติ รัตนบุรี 
นางสาวสุฑา  แดงขาว 

O5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังน้ี 
o ที่อยู่หน่วยงาน 
o หมายเลขโทรศัพท์ 
o หมายเลขโทรสาร 
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) 
o แผนที่ต้ังหน่วยงาน 

o กลุ่มอ านวยการ 
o กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

น.ส.สุฎารัตน์ เกษา 
นางจ าเริญสุข ภู่ดอก 
นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ 
นางนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน   
นายอภิสิทธ์ิ นิระโส 

O6 กฏหมายที่
เกี่ยวข้อง 

o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงาน เช่น 
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่ 
แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พรบ.การศึกษาภาคบงัคับ พ.ศ. 2545 
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540และที่แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นต้น 

o กลุ่มอ านวยการ 
o กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 
o กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 
o กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
o กลุ่มกฎหมาย 
และคดี 

น.ส.สุฎารัตน์ เกษา 
นางจ าเริญสุข ภู่ดอก 
น.ส.สีลวลี เรืองรักษ ์
นายปริวัติ รัตนบุรี 
นายพินิจ  ขุนนุ้ย 
นางวาธิณีย์ ขุนนุ้ย 
นางประชุมพร ไศลแก้ว 
นายอธิคมฉ์ นาคฤทธ์ิ 
 

 

 



ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ O แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตาม

อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
O เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2563 

o กลุ่มอ านวยการ 
o กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

น.ส.สุฎารัตน์ เกษา 
นางจ าเริญสุข ภู่ดอก 
นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ 
นางนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน   
นายอภิสิทธ์ิ นิระโส 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
O8 Q&A o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ 

และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับสอบถามได้ โดยมี
ลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่อง
ข้อความถาม-ตอบเป็นต้น 
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ 
หน่วยงาน 

o กลุ่มอ านวยการ 
o กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

น.ส.สุฎารัตน์ เกษา 
นางจ าเริญสุข ภู่ดอก 
นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ 
นางนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน   
นายอภิสิทธ์ิ นิระโส 

O9 Social Network o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook 
หรือ Line หรือ Twitter หรือ Instagram เป็นต้น 
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ 
หน่วยงาน 

o กลุ่มอ านวยการ 
o กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

น.ส.สุฎารัตน์ เกษา 
นางจ าเริญสุข ภู่ดอก 
นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ 
นางนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน   
นายอภิสิทธ์ิ นิระโส 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๒ การบริหารงาน 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
แผนการด าเนินงาน 
O10 แผนด าเนินงาน

ประจ าป ี
o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูล 
รายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O กลุ่มนโยบาย
และแผน 
 

น.ส.สีลวลี เรืองรักษ ์
นางสิริพร บัวจันทร ์
นางปรีดา  พิพัฒน์ผล 
นางสาวสุฑา  แดงขาว 
นายปริวัติ  รัตนบุรี 

O11 รายงานการ
ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานราย
ไตรมาส 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าป ี
o มีเน้ือหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ 
ด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ 
ด าเนินงาน เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O กลุ่มนโยบาย
และแผน 
 

น.ส.สีลวลี เรืองรักษ ์
นางสิริพร บัวจันทร ์
นางปรีดา  พิพัฒน์ผล 
นางสาวสุฑา  แดงขาว 
นายปริวัติ  รัตนบุรี 

O12 รายงานผลการ
ด าเนินงาน
ประจ าป ี

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน เช่น ผลการด าเนินการ 
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

O กลุ่มนโยบาย
และแผน 
 

น.ส.สีลวลี เรืองรักษ ์
นางสิริพร บัวจันทร ์
นางปรีดา  พิพัฒน์ผล 
นางสาวสุฑา  แดงขาว 
นายปริวัติ  รัตนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 



 
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
การปฏิบัติงาน 
O13 คู่มือหรือ

มาตรฐานการ 
ปฏิบัติงาน 

O แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ 
ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
O  มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติ 
ภารกิจใด ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการ 
ข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 

O ทุกกลุ่ม -บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทุกคน 
- ธุรการกลุ่มทุกกลุ่ม 

การให้บริการ 
O14 คู่มือหรือ

มาตรฐานการ 
ให้บริการ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
กับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับ
หน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือแนวทางการ 
ปฏิบัติส าหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ข้ันตอน 
การให้บริการแผนผงั/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใชใ้นการ 
ให้บริการ และผูร้ับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น 

O ทุกกลุ่ม -ผู้อ านวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม/
หน่วย 
-- ธุรการกลุ่มทุกกลุ่ม 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติ
การให้บริการ 

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
o เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O ทุกกลุ่ม ผอ.กลุ่ม/หน่วย 
ธุรการกลุ่มทุกกลุ่ม 

O16 รายงานผลการ
ส ารวจความ 
พึงพอใจการ
ให้บริการ 

o แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือ 
ภารกิจของหน่วยงาน 
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

o กลุ่มอ านวยการ 
o กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

น.ส.สุฎารัตน์ เกษา 
นางจ าเริญสุข ภู่ดอก 
นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ 
นางนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน   
นายอภิสิทธ์ิ นิระโส 

O17 E–Service o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอ านาจ 
หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วยอ านวย 
ความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงาน 

o กลุ่มอ านวยการ 
o กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 
o กลุ่มบริหาร
การเงินและ
สินทรัพย์ 

น.ส.สุฎารัตน์ เกษา 
นางจ าเริญสุข ภู่ดอก 
นางทิพวรรณ์  พัลวรรณ 
นางนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน   
นายอภิสิทธ์ิ นิระโส 
นายโกศล  มณีชัย 
นางจุรีรัตน์  สุดใจ 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ 
 

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
O18 แผนด าเนินงาน

ประจ าป ี
o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใชจ้่าย เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O กลุ่มนโยบาย
และแผน 
o กลุ่มบริหาร
การเงินและ
สินทรัพย์ 

น.ส.สีลวลี เรืองรักษ ์
นางสิริพร บัวจันทร ์
น.ส.สุฑา  แดงขาว 
นายโกศล  มณีชัย 
นางนัยเนตร  ศิลปรัศม ี

O19 รายงานการก ากับ
ติดตาม 
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าป ี
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย 
งบประมาณ เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O กลุ่มนโยบาย
และแผน 
o กลุ่มบริหาร
การเงินและ
สินทรัพย์ 

น.ส.สีลวลี เรืองรักษ ์
นางสิริพร บัวจันทร ์
น.ส.สุฑา  แดงขาว 
นายโกศล  มณีชัย 
นางนัยเนตร  ศิลปรัศม ี

 

 

 



 
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
O20 รายงานผลการใช้

จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ี

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการ 
ใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิ 
ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

O กลุ่มนโยบาย
และแผน 
o กลุ่มบริหาร
การเงินและ
สินทรัพย์ 

น.ส.สีลวลี เรืองรักษ ์
นางสิริพร บัวจันทร ์
น.ส.สุฑา  แดงขาว 
นายโกศล  มณีชัย 
นางนัยเนตร  ศิลปรัศม ี

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O21 แผนการจัดซื้อจัด

จ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ 

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O กลุ่มบริหาร
การเงินละสินทรัพย์ 
O กลุ่มนโยบาย
และแผน 

นายโกศล มณีชัย 
นางสุภัตรา  จิตโสภา 
นางวาสนา อนุรักษ์ 
นางจุรีรัตน์ สุดใจ 

O22 ประกาศต่าง ๆ 
เก่ียวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ 

o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O กลุ่มบริหาร
การเงินละสินทรัพย์ 
 

นายโกศล มณีชัย 
นางสุภัตรา  จิตโสภา 
นางวาสนา อนุรักษ์ 
นางจุรีรัตน์ สุดใจ 

O23 สรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ 
รายเดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง 
วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผูเ้สนอ
ราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 
o จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) 
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O กลุ่มบริหาร
การเงินละสินทรัพย์ 

นายโกศล มณีชัย 
นางกชมล วิชัยดิษฐ์ 
นางวาสนา อนุรักษ์ 
นางจุรีรัตน์ สุดใจ 
นางนัยเนตร  ศิลปรัศม ี

O24 รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการจัดหา
พัสดุประจ าปี 

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

O กลุ่มบริหาร
การเงินละสินทรัพย์ 

นายโกศล มณีชัย 
นางกชมล วิชัยดิษฐ์ 
นางวาสนา อนุรักษ์ 
นางจุรีรัตน์ สุดใจ 
นางสุภัตรา  จิตโสภา 
นางนัยเนตร  ศิลปรัศม ี

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O25 นโยบายการ

บริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มคีวาม 
โปร่งใสและมีคุณธรรม 
o เป็นนโยบายของผู้บริหารสงูสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
หรือนโยบายที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน 
o เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

O กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
O กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

นางประชุมพร ไศลแก้ว 
นางเสาวนีย์ แก้วมรกต 
นางอโนมา นัสฐาน 
นางทัศนันท์ รักษ์ก าเนิด 
นายพิชัย อิ่มด้วง 
นางมัลลิกา คงเกตุ 

 

 

 

 



ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
O26 การด าเนินการ

ตามนโยบาย 
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

o แสดงการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น 
การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตาม 
ภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งต้ังบคุลากร 
การประเมินผล การปฏิบัติงาน การสง่เสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 
ของบุคลากรใน หน่วยงาน เป็นต้น 
o เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
O กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

นางประชุมพร ไศลแก้ว 
นางเสาวนีย์ แก้วมรกต 
นางอโนมา นัสฐาน 
นางทัศนันท์ รักษ์ก าเนิด 
นางนิศากร  ไชยสิทธ์ิ 
นายพิชัย อิ่มด้วง 
นางมัลลิกา คงเกตุ 
 

O27 หลักเกณฑ์การ
บริหารและ 
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังน้ี 
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
o เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
O กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
O กลุ่มกฏหมาย
และคดี 

นางประชุมพร ไศลแก้ว 
นางเสาวนีย์ แก้วมรกต 
นางอโนมา นัสฐาน 
นางทัศนันท์ รักษ์ก าเนิด 
นางนิศากร  ไชยสิทธ์ิ 
นายพิชัย อิ่มด้วง 
นางมัลลิกา คงเกตุ 
นายอธิคมฉ์  นาคฤทธ์ิ 

O28 รายงานผลการ
บริหารและ 
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
ประจ าป ี

o แสดงผลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการตาม 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบรหิารและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
o เป็นรายงานผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

O กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
O กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
O กลุ่มกฏหมาย
และคดี 

นางประชุมพร ไศลแก้ว 
นางเสาวนีย์ แก้วมรกต 
นางอโนมา นัสฐาน 
นางทัศนันท์ รักษ์ก าเนิด 
นางนิศากร  ไชยสิทธ์ิ 
นายพิชัย อิ่มด้วง 
นางมัลลิกา คงเกตุ 
นายอธิคมฉ์  นาคฤทธ์ิ 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O29 แนวปฏิบัติการ

จัดการเรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

oแสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการ 
ที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียดข้ันตอนหรือ
วิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 

O กลุ่มกฎหมาย
และคดี 

นายอธิคมฉ์ นาคฤทธ์ิ 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียน 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

oแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง 
ช่องทางออนไลน์ 
oสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 

O กลุ่มกฎหมาย
และคดี 
o กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

นายอธิคมฉ์ นาคฤทธ์ิ 
นางนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน   
นายอภิสิทธ์ิ นิระโส 

 

 

 

 



 
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติ

เรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบประจ าป ี

oแสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง 
เรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น 
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) 
oเป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O กลุ่มกฎหมาย
และคดี 

นายอธิคมฉ์ นาคฤทธ์ิ 

การเปิดโอกาสใหเ้กิดการมีส่วนร่วม 
O32 ช่องทางการรับ

ฟังความคิดเห็น 
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเหน็ต่อการ 
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทาง 
ช่องทางออนไลน์ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 

o กลุ่มอ านวยการ 
o กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 
O กลุ่มบริหาร
การเงินละสินทรัพย์ 

น.ส.สุฎารัตน์ เกษา 
นางจ าเริญสุข ภู่ดอก 
นางทิพวรรณ์  พัลวรรณ 
นางนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน   
นายอภิสิทธ์ิ นิระโส 
นายโกศล มณีชัย 
นางวาสนา  อนุรักษ์ 

O33 การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให ้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของ 
หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

o  ทุกกลุ่มงาน 
 

ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม/หน่วย 
นางจ าเริญสุข ภู่ดอก 
นางทิพย์วรรณ์  พัลวรรณ 
นางสุภัตรา  จิตโสภา 
นางอโนมา นัสฐาน   
นางสาววิสนีย์ นุราช 
นางสาวสุฑา  แดงขาว 
นางสาวปรีดา จ านงจิต 
นางทัศนีย์  งามประดิษฐ์ 
นางมัลลิกา  คงเกตุ 
นายอภิสิทธ์ิ  นิระโส 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อปอ้งกันการทุจริต 
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O34 เจตจ านงสุจริต 

ของผู้บริหาร 
o แสดงเน้ือหาเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร 
หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปรง่ใส และเป็นไปตามหลักธรรมา 
ภิบาล โดยจัดท าอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 
o ด าเนินการโดยผู้บริหารสงูสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 

O ทุกกลุ่ม - ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/
หน่วย 
- นายถาวร  ปลอดชูแก้ว 
- นายปริวัติ รัตนบรี 

O35 การมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ 
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
o เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให ้
ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O ทุกกลุ่มงาน/
หน่วย 

- ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/
หน่วย 
-นายถาวร  ปลอดชูแก้ว 
- นายปริวัติ รัตนบรี 
- ธุการทุกกลุ่มทุก 

 

 

 

 



ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
O36 การประเมิน

ความเสี่ยง 
การทุจริต
ประจ าป ี

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความ
เสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O ทุกกลุ่ม/หน่วย 
O กลุ่มอ านวยการ 

-ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/
หน่วย 
-นายถาวร  ปลอดชูแก้ว 
-นายปริวัติ รัตนบุรี 
-นางสาวสุฎารัตน์  เกษา 

O37 การด าเนินการ
เพ่ือจัดการ 
ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความ
เสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน 
o เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ
การด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

O ทุกกลุ่ม/หน่วย -ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/
หน่วย 
-นายถาวร  ปลอดชูแก้ว 
-นายปริวัติ รัตนบุรี 
-นางสาวสุฎารัตน์  เกษา 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
O38 การเสริมสร้าง

วัฒนธรรม 
องค์กร 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมใน
การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน 
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

o ทุกกลุ่มงาน/
หน่วย 
 

-ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/
หน่วย 
   

แผนป้องกันการทุจริต 
O39 แผนปฏิบัติการ

ป้องกัน 
การทุจริต
ประจ าปี 

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือ 
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

o กลุ่มนิเทศ ติด
ตามฯ 
o กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

นายถาวร ปลอดชูแก้ว 
น.ส.ปรีดา  จ านงจิต 
นางนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน  
นายปริวัติ  รัตนบุรี   

O40 รายงานการก ากับ
ติดตาม การ
ด าเนินการป้องกัน
การทุจริต 
ประจ าปีรอบ 6 
เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ 
ด าเนินงาน เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

o กลุ่มนิเทศ  
ติดตามฯ 
o กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

นายถาวร ปลอดชูแก้ว 
น.ส.ปรีดา  จ านงจิต 
นางนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน  
นายปริวัติ  รัตนบุรี   

O41 รายงานผลการ
ด าเนินการ 
ป้องกันการทุจริต
ประจ าป ี

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ เช่น ผลการ
ด าเนินการโครงการหรือกจิกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายเป็นต้น 
o ใช้รายงานผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

o กลุ่มนิเทศ ติด
ตามฯ 
o กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 

นายถาวร ปลอดชูแก้ว 
นางสาวปรีดา  จ านงจิต 
นางนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน  
นายปริวัติ  รัตนบุรี   

 

 

 

 

 

 



ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพือ่ปอ้งกันการทุจริต 
ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร ่ กลุ่ม ผู้รับผิดชอบ 
มาตรการส่งเสริมความโปรง่ใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
O42 มาตรการส่งเสริม

คุณธรรม 
และความโปร่งใส
ภายใน 
หน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง 
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดี
ข้ึน แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน 
เป็นต้น 
o มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงานให้ดีข้ึน ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี 
รายละเอียดต่าง ๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
การ ก าหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการ
ก ากับ ติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

o กลุ่มนิเทศ  
ติดตามฯ 
o กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 
O ทุกกลุ่มงาน/
หน่วย 

-ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/
หน่วย 
-นายถาวร ปลอดชูแก้ว 
-นางสาวปรีดา  จ านงจิต 
-นางนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน  
-นายปริวัติ  รัตนบุรี   
 

O43 การด าเนินการ
ตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใส
ภายใน 
หน่วยงาน 

o แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

o กลุ่มนิเทศ ติด
ตามฯ 
o กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ 
O ทุกกลุ่มงาน/
หน่วย 

-ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/
หน่วย 
-นายถาวร ปลอดชูแก้ว 
-นางสาวปรีดา  จ านงจิต 
-นางนัทธ์ภัทร์  พิถยพิโลน  
-นายปริวัติ  รัตนบุรี   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


