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ค าน า 
     
              การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าเข้าข้อมูลผลการประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนายกระดับผลการประเมินของหน่วยงาน ในการขับเคลื่อนมาตรการเชิง
บวกด้านการป้องกันและราบปรามการทุจริต ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและดับสากล 

              รายงานการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ฉบับนี้ ประกอบด้วย ผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ   
(3) การใช้อ านาจ (4) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  (6) คุณภาพ
การด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) 
การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
(Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2563  
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                      รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2                     

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

1. หลักการและเหตุผล  
             ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ส านักงาน ป.ป.ช.)    
ได้พัฒนา เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้าง
ความตระหนัก  ให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า  “การ
ประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)”  เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  (พ.ศ.2560 - 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิง
รุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน
ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางใน การพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างสมปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  ได้ถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นที่ 21 การต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) โดยในระยะแรก (พ.ศ.
2561 – 2565) ก าหนด  ค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน
ขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้น าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ได้
ขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จ านวน  225 เขต อย่างต่อเนื่อง และได้น านวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกใน
การจัดเก็บ ข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง 
(Real-time  system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสารของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ที่รับการประเมิน  
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2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  

2.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยภาพรวมได้คะแนน ร้อยละ 85.59 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good) โดยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด 97.49 คะแนน 
ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 50.00 คะแนน 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
2.2  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 ที่ผ่านมา (พ.ศ.2558 – 2563) สรุปได้ดังนี้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 

2558 80.93 - - 
2559 77.91 ลดลง +3.02 
2560 76.00 ลดลง -1.91 
2561 83.85 เพ่ิมข้ึน +7.85 
2562 83.58 ลดลง -0.27 
2563 85.59 เพ่ิมข้ึน +2.01 

 
            2.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ก ารศึกษา 
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคล ากรและ เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ตามล าดับคะแนนได้ 
และจ าแนกตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัด ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ  
6 คุณภาพการด าเนินงาน 97.93 AA ผ่าน  
1 การปฏิบัติหน้าที่ 97.49 AA ผ่าน  
8 การปรับปรุงระบบการท างาน 97.36 AA ผ่าน  
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 97.16 AA ผ่าน  
3 การใช้อ านาจ 94.53 A ผ่าน  
9 การเปิดเผยข้อมูล 94.29 A ผ่าน  
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 91.26 A ผ่าน  
2 การใช้งบประมาณ 87.58 A ผ่าน  
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 87.21 A ผ่าน  

10 การป้องกันการทุจริต 50 E ไม่ผ่าน  

จ าแนกตามตัวชี้วัด 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
              จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด ที่
แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดท่ีต้องน ามาพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้   
             3.1 จุดแข็ง 
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่า            
ร้อยละ 90 จ านวน 7 ตัวชี้วัดคือ  
               (1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ 97.93 อยู่ในระดับ AA เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าทีโ่ดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่า
เทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
คุณภาพ และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืน ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการ
ด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  
                สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรภายในหน่วยงานปฏิบัติงานที่มาติดต่อ เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลา
ที่ก าหนด ที่มาติดต่อ โดยให้บริการอย่าง อย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบ และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน                                                                                                                               
                (2) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละ 97.49 อยู่ในระดับ AA  เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติหน้าที่ เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานโดย
ยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่าง
เคร่งครัดสะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถและมีความรับผิดชอบต่อ
งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และเป็นไปอย่างเท่าเทียม 
               (3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนนร้อยละ 97.36 อยู่ในระดับ AA  เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ใน ประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิ  ประโยชน์ต่าง ๆ 
ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือท าในธุระ
ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องสะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการ
ใช้อ านาจของ ผู้บังคับบัญชาของตนเอง มีการมอบหมายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 
โปร่งใส  
               (4) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนร้อยละ 93.16 อยู่ในระดับ AA เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายนอกเป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่อง
ต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธรณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัด
ช่องทางการให้บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีมีข้อกังวลสงสัย นอกจากนี้ยังมีการประเมินการรับรู้กับการจัดให้
มีช่องทาง ในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้ติดต่อสามารถ



 
 

ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ   
            สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีประสิทธิภาพการสื่อสาร มีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงง่าย 
หลากหลายช่องทาง อย่างชัดเจน มีช่องทางรับฟังการติชมหรือความคิดเห็นการด าเนินงานของหน่วยงานและการ
ให้บริการ และมีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต แก่ผู้มาติดต่อได้อย่างชัดเจน เป็นที่พึงพอใจมากที่สุด 
              (5) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนนร้อยละ 94.53 อยู่ในระดับ A เป็น คะแนนจากการประเมิน
การใช้อ านาจ เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาต่อตนเอง 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอ านาจการซื้อขายต าแหน่ง ไม่เอ้ือผลประโยขน์ให้
กลุ่มหรือพวกพ้อง  
                 สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรภายในหน่วยงาน  โดยบุคลากรได้รับมอบหมายงานตามต าแหน่งอย่างเป็น
ธรรม มีการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างถูกต้อง โดยผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกบุคลากรเข้า
รับการอบรม การพัฒนา อย่างเป็นธรรมมากที่สุด โดยไม่มีการสั่งให้บุคลากรท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา หรือ
ท าในสิ่งที่เสี่ยงต่อเรื่องทุจริต การบริหารงานบุคคลต่าง ๆ ไม่มีการแทรกแซง ไม่มีการซื้อขายต าแหน่ง เอ้ือ
ประโยชน์แก่พวกพ้อง แต่อย่างใด 
              (6) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 94.29 อยู่ในระดับ A เป็น คะแนนจากการ
ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้คะแนน 100 คะแนน ได้แก่ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าว
ประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  (2) การบริหารงาน ได้คะแนน 100 คะแนน ได้แก่ แผนการด าเนินงาน 
การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารงบประมาณ ได้คะแนน 71.43  ได้แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา ได้คะแนน 100 คะแนน ทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้คะแนน 100 
คะแนน  ได้แก่การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่ง
การเผยแพร่ข้อมูลประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งในในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน   
                 สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ให้สาธารณชนได้รับทราบ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลการบริหารงาน ข้อมูลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล และข้อมูลการโปร่งใส่ใน
หน่วยงาน ในการบริหารของหน่วยงานได้รับทราบอย่างมีประสิทธิภาพ ยกเว้น การเปิดเผยข้อมูลบริหารงานเงิน
งบประมาณ ยกเว้นรายการเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารงบประมาณ จะมีจุดที่ต้องพัฒนา ต่อไป 
             (7) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 91.26 อยู่ในระดับ A เป็น คะแนนจาก
การประเมินการการรับรู้ของบุคคลภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็กที่
เกี่ยวข้องกับการให้ ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้อง
ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการ
ประเมินเกีย่วกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลง
หรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายใน
หน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึง
การน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 
 



 
 

                 สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริหารของหน่วยงานได้ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต มีการด าเนินการ  
ทบทวนนโยบายมีมาตรการการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ร่วมทั้งจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

            3.2 จุดที่ต้องพัฒนา  
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่า ร้อยละ 
90 จ านวน 3  ตัวชี้วัด และประเด็นการประเมินย่อย ของตัวชี้วัดที่ 9 ประเด็น 9.3 ดังนี้  
                (1) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ 87.58 อยู่ในระดับ A เป็นคะแนน จากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง  ในประเด็น
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท า แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และเผยแพร่อย่าง
โปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณขอหน่วยงานอย่างคุ้มค่ า เป็นไปตาม  วัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลกรภายในในเรื่อง ต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ  
             สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานควรให้ความส าคัญ จัดท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้  เป็นปัจจุบัน 
และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงาน 
              (2) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนร้อยละ 87.21 อยู่ในระดับ A เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากร ภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน 
และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ 
หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลให้
บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติรวมไปถึงหน่วยงานจะต้องก ากับดูและและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการของหน่วยงานด้วย  
             สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานควรมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก ต้องมีการจัดท า
แผนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในและภายนอก
ได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ ในการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
              ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือ
เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ประเด็น 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ได้
คะแนน 71.43 ว่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
             สะท้อนให้เห็นว่า จะต้องมีการแสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงาน และแสดงให้
ทราบถึงการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ตลอดจนให้มีการรายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ             
รายงงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ยังมีรายละเอียดไม่
ครบถ้วน   
               (3) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 50.00 อยู่ในระดับ E เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตผู้บริหาร 
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต และ (2) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมิน เพ่ือน าไปสู่
การจัดท ามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
                 สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงาน ควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ในปีที่ผ่านมาก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดย
วิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด แต่ละประเด็นที่พบข้อบกพร่อง และจุดที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน และประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 



 
 

คณะผู้บริหารและบุคลากรจะต้องน าผลจากการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด พร้อมทั้ง ให้มี
มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ก ากับติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล  ต่อไป  
4. แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2  มีผลการประเมินตัวชี้วัดที่ต่ ากว่า       
ร้อยละ 90 จ านวน 3 ตัวชี้วดั เพ่ือปรับปรุงกระบวนการในการบริหารจัดการให้เป็นไป ตามหลัก ความโปร่งใส 
และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การป้องกันและปราบปราม การทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีรายละเอียด ดังนี้
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ตัวช้ีวัดที่ 2  
การใช้งบประมาณ 
ได้คะแนน  
ร้อยละ 87.58  
อยู่ในระดับ A 

(1) การรับรูเ้กี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน  

(2) การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 
 

(1) สร้างการรับรูเ้กี่ยวกับแผนการ 
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีให้
บุคลากรภายในหน่วยงาน  

(2) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจ 
สอบการใช้จ่ายงบประมาณ  

(3) มีช่องทางเพื่อให้บุคลากรภายใน 
หน่วยงานสามารถแจ้งเบาะแสข้อ
สงสัยและจดัให้มีมาตรการคุ้มครองผู้
ร้องเรียน 

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนโดยกรรมการ 

มาจากบุคลากร แต่ละกลุ่ม  

(2) ประชุมจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี 

(3)   จัดให้มีช่องท าการร้องเรียน 
 

 

   

กลุ่มนโยบายและแผน  
กลุ่มบรหิารงานการเงินและ
สินทรัพย ์
 
กลุ่มกฎหมายและคด ี

ตัวช้ีวัดที่ 4  
การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ  
ร้อยละ 87.21  
อยูใ่นระดับ A 

 (1) การเอาทรัพยส์ินของทางราชการ ของ
หน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไป
ให้ผู้อื่น  

(2) พฤติกรรมในขอยืมทรัพย์สินของ
ราชการ 

(3) การยืมโดยบคุลากรภายบคุลากร
ภายในหน่วยงาน 

(4) การยืมโดยบคุลากรภายนอกหน่วยงาน  
(5) มีกระบวนการในขออนุญาตทีชั่ดเจน

และสะดวก 
(6) มีการจัดท าแนวทางการปฏิบตัเิกี่ยวกับ

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการทีถู่กก
ต้อง 

(7) การก ากบักบัและการตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินทางราชการ เพื่อไม่ให้
น าไปใช้ส่วนตัว กลุม่ พวกพ้อง 

 
 
 

(1) ปรับปรุงจดัท าแนวทางการปฏบัิติ
เกีย่วกับการใช้ทรัพย์สนิทาง
ราชการ  

(2) มีคณะกรรมการก ากบัติดตาม 
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินทาง
ราชการเพื่อไม่ให้น าไปใช้
ประโยชนส์่วนตน กลุม่ หรือ พวก
พ้อง 

(3) ประชาสมัพันธ์และแจ้งให้บุคลากร
ในหน่วยงานและประกาศให้
บุคลากรภายนอกได้รับทราบใน
การขอยืมทรัพยส์ินของราชการ  

(1)   จัดท าแนวทางการปฏิบัตเิกี่ยวกับใช้ทรัพย์สิน
ทางราชการ เพื่อใช้ภายในหน่วยงานต่อการใช้
ทรัพย์สินของราชการ 
(2)   จัดช่องทางเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ให้บุคลากร
ได้รับทราบและถือปฏิบัต ิ
(3)   ส านักงานเขตพื้นท่ีมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ในการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการและหน่วยงาน โดยการมอบหมายเป็น
ค าสั่งในการปฏิบตัิหน้าที่ราชการ  

กลุ่มอ านวยการ  
กลุ่มส่งเสรมิการจดั
การศึกษาทางไกลฯ 
กลุ่มบรหิารงานการเงินและ
สินทรัพย ์
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        ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา                  มาตรการหรือขั้นตอนและวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด 9 การเปิดเผย
ข้อมูล ประเด็นการ
ประเมิน 9.3 การ
บริหารงบประมาณ   
ได้คะแนน 71.43 อยู่
ในระดับ B 

(1). แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

(2) การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ  

    
 

(1) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี 
      - แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปีของหน่วยงานท่ีมีระยะ และ
แสดงรายละเอียดงบประมาณที่ไดร้ับ
อย่างครบถ้วน 

     - ให้มีการรายงานความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

    - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี  

(2) การด าเนินการจดัซื้อจัดจา้งหรอืการ
จัดหาพัสดุ  

   - ให้มีการแสดงแผนการจัดซื้อจดัจ้าง 
  -  ประกาศตา่ง ๆ เกี่ยวกับการจดัซื้อจัด

จ้างเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
-   ให้มีการสรุปผลการจัดซื้อจดัหรือการ

จัดหาพัสดุเป็นรายเดือน 
-  รายงานผลการจัดซื้อจดัจ้างหรอืการ

จัดหาพัสดุประจ าปี  

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมลูที่เกี่ยวข้อง การด าเนินการว่า
ด้วยแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างหรือจัดหาพสัด ุ
2. แต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการและมอบหมาย
หน้าท่ีในการด าเนินการประเมินคณุธรรมความโปร่งใส่ใน
การด าเนิน การบริหารเงินงบประมาณ 
3. จัดประชุมคณะท างาน 
4. ก ากับ ติดตาม การด าเนินการ รูปคณะกรรมการ 
5..รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และ
รายงานผลการจดัซื้อจัดหาพัสดุประจ าปี ในรายละเอียด
ให้ครบถ้วน พร้อมท้ังปัญหา อุปสรรค์ ข้อเสนอแนะ 
 
     
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มบรหิารงานการเงิน
และสินทรัพย ์
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ตัวช้ีวัด 10  
การป้องกันการทุจริต 
ได้คะแนน 50.00 อยู่
ในระดับ E 

(1) ด าเนินการเพื่อป้องกัน การทุจริต  
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกัน การ

ทุจริต 

(1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
ได้แก ่ 

      -  เจตจ านงสุจรติของผู้บริหาร 
      -  การประเมินความเสี่ยง เพื่อ    
         การป้องกันการทุจรติ  
      -  การเสริมสร้างวัฒนธรรม     
         องค์กร  

            -  แผนปฏิบัติการป้องกนั ทุจริต 
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

ได้แก ่ 
     -  มาตรการภายใน เพื่อส่งเสริม  
        ความโปร่งใส และป้องกัน  
        การทุจรติ 

1. การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
    - จัดท าและประกาศเจตจ านงสุจรติของผู้บริหาร  
      โดยก าหนด แนวทางการปฏบิัติงานให้กับบุคลากร  
      ในหน่วยงานท่ีชัดเจน  
    - จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงาน 
      หรือการปฏิบตั ิหน้าท่ีที่อาจก่อให้เกิดการทุจรติหรือ  
      การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ     
      ผลประโยชน์ส่วนรวมของหนว่ยงาน  
   - จัดกิจกรรม/ด าเนินงานท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วมของ   
      ผู้บริหาร หน่วยงาน เช่น การประชุมมอบนโยบาย  
      การป้องกันการทุจริต ให้แก่บุคลากรในสังกัด การ   
      ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรา้งความรู ้ความเข้าใจ  
      การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการ  
      ด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ี 
    - จัดโครงการ /กิจกรรมทีส่นับสนุนก ารป้องกันทุจริต   
      ในหน่วยงาน เช่น โครงการเสริมสร้างคณุธรรม  
      จริยธรรม และการท าความด ีสร้างจิตส านึก   
      สาธารณะ   
      (1) กิจกรรมอบรมพัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกันการ  
      ทุจริตและ ส่งเสริมคุม้ครองจริยธรรมผ่านระบบ    
       (2) การเสริมสร้างความตระหนัก  
      รู้ในการป้องกันการทุจริตใน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาทุกกลุ่มงาน 

กลุ่มอ านวยการ  
กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มกฎหมายและคด ี 
กลุ่มพัฒนาครฯู  
กลุ่มส่งเสรมิการจดั 
การศึกษาทางไกลฯ 
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        ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา                  มาตรการหรือขั้นตอนและวิธีการ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัด 10  
การป้องกันการทุจริต 
ได้คะแนน 50.00 อยู่
ในระดับ E 

(3) ด าเนินการเพื่อป้องกัน การ
ทุจริต  

(4) มาตรการภายในเพื่อป้องกัน 
การทุจริต 

(3)  การด าเนินการเพื่อป้องกัน                  
การทุจริต ได้แก ่ 

      - เจตจ านงสุจรติของผู้บริหาร 
      - การประเมินความเสี่ยง เพื่อ  

การป้องกันการทุจริต  
      - การเสรมิสร้างวัฒนธรรม 

องค์กร  
      - แผนปฏิบตัิการป้องกัน ทุจริต 
(4)  มาตรการภายในเพ่ือป้องกัน การ

ทุจริต ได้แก ่ 
      - มาตรการภายใน เพื่อส่งเสริม

ความโปร่งใส และป้องกันการ
ทุจริต 

2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  
- จัดท าและเผยแพรม่าตรการภายในเพื่อส่งเสรมิความโปร่งใสและ 

ป้องกันการทุจริต เช่น  
       (1) มาตรการให้ผู้มสี่วนได้สว่นเสียมสี่วนร่วม  
       (2) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
       (3) มาตรการการจดัการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
       (4) มาตรการป้องกันการรับสินบน  
       (5) มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน ์                  

ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
       (6) มาตรการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะ  
       (7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  
- สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรในการส่งเสรมิความโปร่งใสและ 

ป้องกันการทุจริต 

กลุ่มอ านวยการ  
กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มกฎหมายและคด ี 
กลุ่มพัฒนาครฯู  
กลุ่มส่งเสรมิการจดั  
การศึกษาทางไกลฯ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 
 

ภาคผนวก 
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-  ด าเนินการประชุมวางแผนพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
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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   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


