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คํานํา 

                   การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เป3นการประเมินท่ีมีจุดมุ�งหมายท่ีจะก�อให88เกิดการปรับปรุงพัฒนาด8านคุณธรรม
และความโปร�งใส ในหน�วยงานภาครัฐท่ัวประเทศซ่ึงมีการดําเนินงานอย�างต�อเนื่องตามมติรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๓ 
มกราคม ๒๕๖๑ ท่ีเห็นชอบให8หน�วยงานภาครัฐทุกหน�วยงานให8ความร�วมมือและเข8าร�วมการประเมินคุณธรรม 
และความโปร�งใส ในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐในปHงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใช88แนวทาง 
และเครื่องมือการประเมิน ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด  

                   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได88เข8าร�วมการประเมิน ITA ประจําปHHงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 ซ่ึงปรากฏผลคะแนนท่ีได8 89.56 ระดับคุณภาพ A และเพ่ือให8เกิดการพัฒนาองคXกรอย�าง ต�อเนื่อง 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จึงได8นําผลการประเมิน ITA ในปH พ.ศ. ๒๕๖3 มาวิเคราะหX SWOT 
(SWOT Analysis) แต�ละตัวชี้วัดเป3นรายประเด็นท่ีเป3นข8อบกพร�องหรือจุดอ�อนท่ีต8องแก8ไข ประเด็นท่ีจะต8องพัฒนา 
ให8ดีข้ึนและนําผลการวิเคราหXมากําหนดเป3น “มาตรการส�งเสริมคุณธรรมและความโปร��งใสภายในหน�วยงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประจําปHH พ.ศ. ๒๕๖4” และนําไปสู�การปฏิบัติต�อไป  
 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
สารบัญ 

                 หน1า 

 การวิเคราะห2ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร��งใสในการดําเนนิงาน  
 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ป'งบประมาณ พ.ศ.25๖๓ 

1.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน        ๒                     
    ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ปHงบประมาณ พ.ศ.25๖๓ 
2. การวิเคราะหXข8อมูลผลการประเมิน ITA ไปสู�การปรับปรุงแก8ไขการดําเนินงาน                          ๓ 
    ปHงบประมาณ 2563 ท่ีแสดงจุดแข็ง และจุดท่ีต8องพัฒนา  
     2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู8ของผู8มีส�วนได8ส�วนเสียภายใน (IIT)                         ๓ 
     2.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู8ของผู8มีส�วนได8ส�วนเสียภายนอก (EIT)                    5 
     2.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปaดเผยข8อมูลสาธารณะ (OIT)                                 6 
3.  แนวทางการนําผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน                     8 
    ของหน�วยงานประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปสู�การปฏิบัติงานของหน�วยงาน 
    ในปHงบประมาณ พ.ศ.256๔ 

          4. ปcญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน   ๑2 
          5. ข8อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน           ๑3 
               ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  
ภาคผนวก 

                 มาตรการและประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยเพ่ือส�งเสริมคุณธรรมและความ
โปร�งใสภายในหน�วยงาน  

1. ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  
2. ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 
3. ประกาศนโยบายต�อต8านการให8สินบนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการบริหารจัดการ 

เรื่องร8องเรียน 
4. ประกาศมาตรการปfองกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพยXสินหรือประโยชนXตอบแทนและการบริหาร 

                             จัดการเรื่องร8องเรียน 
5. ประกาศมาตรการการเผยแพร�ข8อมูลต�อสาธารณะผ�านเว็ปไซตXสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

สุโขทัย 
6. ประมาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ8าหน8าท่ีตามคู�มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน 
7. ประกาศมาตรการกลไกให8ภาคประชาชนหรือผู8มีส�วนได8ส�วนเสียเข8ามามีส�วนร�วมในการดําเนินงาน 
8. ประกาศมาตรการปfองกันผลประโยชนXทับซ8อนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  
9. ประกาศมาตรการปfองกันการขัดกันระหว�างผลประโยชนXส�วนตนกับผลประโยชนXส�วนรวม 

- คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการ ฯ  
- ผลการประเมิน ITA ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.25๖๓ ของ สพฐ. 



    ๑ 

 

    การวิเคราะห2ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2563  
                การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) กําหนดข้ึนเป3นกลยุทธXท่ีสําคัญของยุทธศาสตรXชาติว�าด8วยการปfองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) มุ�งหวังให8หน�วยงานของรัฐท่ีเข8ารับการประเมินได8รับทราบผล การประเมินแนวทางการพัฒนา 
และยกระดับหน�วยงานด8านคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานได8อย�างเหมาะสม ตามหลักธรรมาภิบาล อํานวย 
ความสะดวกต�อประชาชนให8สามารถเข8าถึงการบริการสาธารณะด8วยความเป3นธรรมอย�าง มีคุณภาพ ซ่ึงคณะรัฐมนตรี 
ได8มีมติเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให8หน�วยงานภาครัฐทุกหน�วยงาน ให8ความร�วมมือและเข8าร�วมการประเมิน ITA 
ดังกล�าว ในปHงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช8แนวทางและ เครื่องมือการประเมินตามท่ี สํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด  

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังถูกกําหนดเป3นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจําปHงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ตัวชี้วัดท่ี 6.4 การกํากับดูแลการทุจริต ในส�วนของการประเมินการกํากับดูแล 
การทุจริตของผู8บริหารองคXการอีกด8วย   
            เกณฑXการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปH
งบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น ได8ให8ความสําคัญในการพัฒนาเกณฑXการประเมินให8เกิดการสนับสนุนต�อการยกระดับ
ค�าคะแนนดัชนีการรับรู8การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได8อย�างเป3นรูปธรรมโดย
ได8ศึกษาข8อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ เพ่ือนําไปสู�การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู8การทุจริต (CPI)  
ของประเทศไทยให8สูงข้ึน ซ่ึงการวิจัยดังกล�าวได8สังเคราะหXประเด็นการสํารวจของแต�ละแหล�งข8อมูลท่ีองคXกรความ
โปร�งใสนานาชาติ (Transparency International) นํามาใช8ในการประเมินดัชนีการรับรู8การทุจริต ประกอบกับ
การศึกษาข8อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให8เกิดความต�อเนื่องกับเกณฑXการประเมินเดิม และการเชื่อมโยง 
กับเครื่องมืออ่ืนท่ีเก่ียวข8อง ทําให8เกณฑXการประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด8าน ซ่ึงเก่ียวข8องกับคุณธรรม  
ความโปร�งใส และการทุจริต ท้ังท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ8อมรวมไปถึงบริบทแวดล8อม 
ท่ีเก่ียวข8องกับการทุจริต ซ่ึงจะเป3นประโยชนXต�อหน�วยงานในการนําไปสู�การปรับปรุงแก8ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยง 
ท่ีจะเกิดการทุจริตในหน�วยงานภาครัฐ และส�งผลต�อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได8  
โดยจําแนกออกเป3น 10 ตัวชี้วัด ได8แก� 
 1) การปฏิบัติหน8าท่ี 
 2) การใช8งบประมาณ 
 3) การใช8อํานาจ 
 4) การใช8ทรัพยXสินของราชการ 
 5) การแก8ไขปcญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการดําเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 
 9) การเปaดเผยข8อมูล 
 10) การปfองกันการทุจริต 



    ๒ 

 

 เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ออนไลน2 (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เครื่องมือท่ีใช8ในการประเมิน จําแนกออกเป3น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แบบวัดการรับรู1ของผู1มีส�วนได1ส�วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 
IIT) มีวัตถุประสงคXเพ่ือเป3นการประเมินระดับการรับรู8ของผู8มีส�วนได8ส�วนเสียภายในท่ีมีต�อหน�วยงานตนเอง ในตัวชี้วัด
การปฏิบัติหน8าท่ี การใช8งบประมาณ การใช8อํานาจ การใช8ทรัพยXสินของราชการ และการแก8ไขปcญหาการทุจริต 
 2) แบบวัดการรับรู1ของผู1มีส�วนได1ส�วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 
EIT) มีวัตถุประสงคXเพ่ือเป3นการประเมินระดับการรับรู8ของผู8มีส�วนได8ส�วนเสียภายนอกท่ีมีต�อหน�วยงานท่ีประเมินใน
ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทํางาน 
 3) แบบตรวจการเปQดเผยข1อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) มีวัตถุประสงคXเพ่ือเป3นการประเมินระดับการเปaดเผยข8อมูลต�อสาธารณะของหน�วยงาน เพ่ือให8ประชาชนท่ัวไป
สามารถเข8าถึงได8 ในตัวชี้วัดการเปaดเผยข8อมูล และการปfองกันการทุจริต 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได1คะแนน 89.56 ซ่ึงถือว�ามีคุณธรรมและความโปร�งใส 
ในการดําเนินงานอยู�ใน ระดับคุณภาพ A ( Very Good ) โดย ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ได8คะแนนสูงสุด 
98.20 คะแนน ส�วนตัวชี้วัดท่ีได8คะแนนตํ่ากว�าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัด การปfองกันการทุจริต  ได8คะแนน 68.75  
คะแนน 
          1.2 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย ท่ีผ�านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได8ดังนี้ 

 

ป'งบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต�างของคะแนน ITA 
2558 72.06 - - 
2559 79.95 เพ่ิมข้ึน +7.89 
2560 73.47 ลดลง - 6.48  
2561 84.39 เพ่ิมข้ึน +10.92 
2562 85.59 เพ่ิมข้ึน +1.2  
2563 89.56 เพ่ิมข้ึน +3.97  

 

 

 

 

 

 

 



    ๓ 

 

1.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนนิงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สุโขทัย เป3นรายตัวชี้วัด ซ่ึงได8จากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ8าหน8าท่ีท่ีปฏิบัติงาน 
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผู8รับบริการหรือผู8มีส�วนได8ส�วนเสียภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
และจากเอกสารหลักฐานการเปaดเผยข8อมูลผ�านทางเว็บไซตXของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
เรียงลําดับตัวชี้วัด ดังนี้ 

 
เรียงตามลําดับคะแนน  ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดท่ี ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
6 คุณภาพการดําเนินงาน 98.20 AA ผ�าน 

3 การใช�อํานาจ 97.92 AA ผ�าน 

1 การปฏิบัติหน�าท่ี 97.68 AA ผ�าน 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 97.50 AA ผ�าน 

8 การปรับปรุงระบบทํางาน 97.50 AA ผ�าน 

5 การแก�ไขป2ญหาการทุจริต 95.40 AA ผ�าน 

4 การใช�ทรัพย6สินของราชการ 94.83 A ผ�าน 

2 การใช�งบประมาณ 93.96 A ผ�าน 

9 การเป8ดเผยข�อมูล 88.50 A ผ�าน 

10 การป;องกันการทุจริต 68.75 C ไม�ผ�าน 



    ๔ 

 

 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ�าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ�าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม�ผ�าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม�ผ�าน 
D Poor 55.00 – 64.99 ไม�ผ�าน 
E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม�ผ�าน 
F  Fail 0 – 49.99 ไม�ผ�าน 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

 

2. การวิเคราะห2ข1อมูลผลการประเมิน ITA ในป' พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือนําผลการวิเคราะห2ไปสู� 
การปรับปรุงแก1ไขการดําเนินงาน ป'งบประมาณ 2564      
         จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2563 เป3นรายตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะหXข8อมูลในแต�ละตัวชี้วัด 
ท่ีแสดงให8เห็นถึงจุดแข็ง (STRENGTH) และจุดอ�อน (WEAKNESS) ท่ีต8องพัฒนาไว8ดังต�อไปนี้  

          2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู 1ของผู1มีส�วนได1ส�วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ตัวชี้วัดท่ี 1-5 ได8คะแนนเฉลี่ยเท�ากับ 95.9๖ อยู�ในระดับ AA (Excellence)  
โดยมีตัวชี้วัดท่ี ๑,๓,๕ มีคะแนนสูงกว�า ๙๕.00 ตัวชี้วัดท่ี ๒,๔ มีคะแนนน8อยกว�า ๙๕.00 บ�งชี้ให8เห็นว�าหน�วยงาน 
มีแนวโน8มการดําเนินงานท่ีเป3นไปตามหลักการความโปร�งใสและมีมาตรฐาน การปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส�วนใหญ� 
มีความเชื่อม่ันและแสดงความไว8วางใจต�อการบริหารงานของผู8บริหารที่มุ�งสู�การปfองกันและปราบปรามการทุจริต 
อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีตัวชี้วัดท่ีต8องพัฒนา ดังต�อไปนี้ 

ตัวช้ีวัดท่ีได1คะแนนมากกว�าร1อยละ 90 จํานวน 5 ตัวช้ีวัด คือ  

                  (1) ตัวช้ีวัดท่ี 1 การปฏิบัติหน1าท่ี  
                        การปฏิบัติหน8าท่ี โดยรวมได8คะแนนเท�ากับร8อยละ 97.68 เป3นคะแนนจากการประเมินระดับการ
รับรู8ของบุคลากรภายในหน�วยงานต�อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน�วยงานของตนเองในประเด็นท่ีเก่ียวข8องกับการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร�งใสมีการปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลา 
ท่ีกําหนด สะท8อนให8เห็นว�าหน�วยงานมีแนวโน8มการดําเนินงานท่ีเป3นไปตามหลักการความโปร�งใสและมีมาตรฐาน 
ในการปฏิบัติงาน  
                  (2) ตัวช้ีวัดท่ี 2 การใช1งบประมาณ  
                       การใช8งบประมาณ โดยรวมได8คะแนนเท�ากับร8อยละ 93.96 เป3นคะแนนจากการประเมินการรับรู8
ของบุคลากรภายในหน�วยงานต�อการดําเนินการต�างๆ ของหน�วยงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวข8องกับการใช8งบประมาณ 
นับต้ังแต�การจัดทําแผนการใช8จ�ายงบประมาณประจําปH การรายงานผลการใช8จ�ายเงินประจําปH และเผยแพร�ข8อมูล 
อย�างโปร�งใส ไปจนถึงลักษณะการใช8จ�ายงบประมาณของหน�วยงาน อย�างคุ8มค�าเป3นไปตามวัตถุประสงคXและไม�เอ้ือ 
ประโยชนXแก�ตนเองและพวกพ8อง การเบิกจ�ายเงินของบุคลากรภายใน เช�น การเบิกจ�ายค�าวัสดุอุปกรณX หรือค�าใช8จ�าย
ในการเดินทางไปราชการฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซ้ือจัดจ8างและการตรวจรับพัสดุท่ีมีความโปร�งใสและ 
ตรวจสอบได8  
 



    ๕ 

 

                 (3) ตัวช้ีวัดท่ี 3 การใช1อํานาจ 
                       การใช8อํานาจ โดยรวมได8คะแนนเท�ากับร8อยละ 97.92 เป3นคะแนนจากการประเมินการรับรู 8 
ของบุคลากรภายในหน�วยงานต�อการใช8อํานาจของผู8บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นท่ีเก่ียวข8องกับการมอบหมายงาน 
การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให8สิทธิประโยชนXต�างๆ ซ่ึงจะต8องเป3นไปอย�างเป3นธรรม 
และไม�เลือกปฏิบัติ จะเห็นได8ว�าบุคลากรภายในหน�วยงานมีความเชื่อม่ันต�อการใช8อํานาจของผู8บังคับบัญชาว�าเป3น 
ไปด8วยความเท่ียงตรง บริสุทธิยุติธรรม ตามหลักการบริหารงานบุคคลระบบคุณธรรม (Merit System) ใช8หลัก
ความสามารถ ความยุติธรรม ความเสมอภาค ปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ท้ังสิ้นในการบริหารงานบุคคลทุกเรื่อง  
ไม�ว�าจะเป3นการสรรหา การบรรจุแต�งต้ัง การเลื่อนตําแหน�ง การเลื่อนเงินเดือน และการพ8นจากตําแหน�งหน8าท่ี 
การงาน          
                  (4) ตัวช้ีวัดท่ี 4 การใช1ทรัพย22สินของราชการ  
                        การใช8ทรัพยX Xสินของราชการ โดยรวมได8คะแนนเท�ากับร8อยละ 94.83 เป3นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู 8ของบุคลากรภายในหน�วยงานต�อการใช8ทรัพยXสินของทางราชการ ในประเด็น ท่ีเก่ียวข8องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนําทรัพยXXสินของราชการของหน�วยงานไปเป3นของตนเอง หรือนําไปให8ผู 8อ่ืน 
และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพยX Xสินของทางราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหน�วยงานและการยืม 
โดยบุคคลภายนอกหน�วยงาน ซ่ึงหน�วยงานมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและเป3นธรรมเห็นได8ว�าบุคลากร 
ได8รับทราบและนําไปปฏิบัติ และมีการตรวจสอบการใช8ทรัพยX Xสินของราชการท่ีก�อให8เกิดประโยชนXกับส�วนรวม 
มากท่ีสุด 
                  (5) ตัวช้ีวัดท่ี 5 การแก1ไขปhญหาการทุจริต  
                       การแก8ไขปcญหาการทุจริต โดยรวมได8คะแนนเท�ากับร8อยละ 95.40 เป3นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู8ของบุคคลากรภายในหน�วยงานต�อการแก8ไขปcญหาการทุจริตของหน�วยงานในประเด็น ท่ีเก่ียวข8องกับการให8
ความสําคัญของผู8บริหารสูงสุดในการต�อต8านการทุจริตอย�างจริงจัง โดยผู8บริหารหน�วยงานได8มีนโยบายท่ีชัดเจนใน 
การปfองกันการทุจริต มีการจัดทําแผนงานด8านการปfองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให8เกิดการปfองกันแก8ไข 
ปcญหาการทุจริตอย�างเป3นรูปธรรม เห็นได8ว�าในปHท่ีผ�านมา มีการสร8างการรับรู8ในแนวทางการปfองกันแก8ไขปcญหาการ
ทุจริตโดยเชิญ ปปช.จังหวัดสุโขทัย มาบรรยายให8ความรู8 สร8างความตระหนัก ในการเป3นข8าราชการไทยท่ีไม�ทนต�อการ
ทุจริตคอรับชัน และร�วมกันกําหนดแผนงานการปfองกันการทุจริตในระดับเขตพ้ืนท่ี อย�างไรก็ดี ควรให8ความสําคัญมาก
ข้ึนในเรื่องการรับรู8สร8างการมีส�วนร�วมในการขับเคลื่อนการปfองกันการทุจริตในหน�วยงานอย�างเข8มข8นและต�อเนื่อง 

           2.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู1ของผู1มีส�วนได1ส�วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT)  
            ตัวชี้วัดที่ 6-8 ได8คะแนนเฉลี่ยเท�ากับ 97.73 อยู�ในระดับ AA (Excellence) บ�งชี้ให8เห็นว�าประชาชน
หรือผู8รับบริการภายนอกมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดําเนินงานของหน�วยงานว�ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอน 
และระยะเวลาที่กําหนดไว8 โดยมีการให8ข8อมูลที่ชัดเจนแก�ผู8รับบริการอย�างตรงไปตรงมา ไม�นําผลประโยชนXส�วนตน
หรือผลประโยชนXของพวกพ8องอยู�เหนือผลประโยชนXสาธารณะ หรือผลประโยชนXส�วนรวม และไม�พบว�ามีการเรียก
รับสินบนทั้งเป3นเงินทรัพยXXสิน และผลประโยชนXอื่นๆ ที่อาจคํานวณเป3นเงินได8 อย�างไรก็ดีมีจุดแข็งและจุดที่ต8อง
พัฒนาไว8 ดังต�อไปนี้  

 

 

 

 



    ๖ 

 

ตัวช้ีวัดท่ีได1คะแนนมากกว�าร1อยละ 90 จํานวน 3 ตัวช้ีวัด โดยท้ัง ๓ ตัวช้ีวัด ได1คะแนนมากกว�า 95 ทุกตัวช้ีวัด คือ 
            (1) ตัวช้ีวัดท่ี 6 คุณภาพการดําเนินงาน  
                  คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมได8คะแนนเท�ากับร8อยละ 98.20 เป3นคะแนนจากการประเมินการรับรู8
ของผู8รับบริการ ผู8มาติดต�อหรือผู8มีส�วนได8ส�วนเสียของหน�วยงานต�อคุณภาพการดําเนินงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวข8องกับ
การปฏิบัติหน8าท่ีของเจ8าหน8าท่ีโดยยึดหลักตามมาตรฐานข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว8อย�างเคร�งครัดเห็นได8ว�า 
ประชาชน หรือผู8รับบริการมีความเชื่อม่ันในคุณภาพการดําเนินงานของหน�วยงานว�ายึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน
และระยะเวลาท่ีกําหนดไว8 มีการให8ข8อมูลท่ีชัดเจน แก�ผู8รับบริการ ไม�นําผลประโยชนXส�วนตนของพวกพ8องอยู�เหนือผล
ประโยชนXสาธารณะ และไม�พบว�าไม�มีการเรียกรับสินบนแต�ท้ังนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือให8หน�วยงานมีผลการ
ประเมินดีข้ึน โดยควรเผยแพร�ผลงานหรือ ข8อมูลสู�สาธารณะให8มากข้ึนและอย�างชัดเจน เข8าถึงง�าย ไม�ซับซ8อน อีกท้ัง
มีช�องทางท่ีหลากหลาย การบริการให8เกิดความ โปร�งใส มีการปรับปรุงวิธีการข้ันตอนให8ดียิ่งข้ึนด8วยการลดข้ันตอน 
ท่ีไม�จําเป3นและใช8หลักของการยืดหยุ�น (flexibility) ในการปฏิบัติงานมากข้ึน และเปaดโอกาสให8ผู 8รับบริการหรือ 
ผู8มีส�วนได8ส�วนเสียจากภายนอกเข8ามามีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นปรับปรุงการดําเนินการ 
             (2) ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร  
                  ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได8คะแนนเท�ากับร8อยละ 97.50 เป3นคะแนน จากการประเมิน
การรับรู 8ของผู8รับบริการ ผู8มาติดต�อ หรือผู8มีส�วนได8ส�วนเสียของหน�วยงานต�อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็น 
ท่ีเก่ียวข8องกับการเผยแพร�ข8อมูลของหน�วยงานในเรื่องต�างๆต�อสาธารณชนท่ีควรรับทราบ รวมท้ังการจัดให8มีช�องทาง
ให8ผู8รับบริการ ผู8มาติดต�อ หรือผู8มีส�วนได8ส�วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับการดําเนินงาน การใช8บริการ
นอกจากนี้หน�วยงานควรสร8างการรับรู 8เก่ียวกับการจัดให8มีช�องทางให8ผู8มาติดต�อราชการสามารถติดต�อสอบถาม  
ให8ข8อเสนอแนะ และการร8องเรียนการทุจริตของเจ8าหน8าท่ีใน หน�วยงานด8วย ซ่ึงจะสะท8อนถึงการสื่อสารกับผู8รับบริการ 
ผู8มาติดต�อหรือผู8มีส�วนได8ส�วนเสียท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
             (3) ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงการทํางาน 
                 การปรับปรุงการทํางาน  โดยรวมได8คะแนนเท�ากับร8อยละ 97.50 เป3นคะแนนจาก การประเมิน 
การรับรู8ของผู8รับบริการผู8มาติดต�อหรือผู8มีส�วนได8ส�วนเสียของหน�วยงานต�อการปรับปรุงระบบการทํางานในประเด็น
ที่เกี่ยวข8องกับการปรับปรุงพัฒนาหน�วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ8าหน8าที่และกระบวนการทํางานของหน�วยงาน
ให8ดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใช8ในการดําเนินงานเพ่ือให8เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ซ่ึงหน�วยงาน
ควรมีการดําเนินการในเรื่องกระบวนการเปaดโอกาสให8ผู8รับบริการ หรือผู8มาติดต�อเข8ามามีส�วนร�วมในการปรับปรุง
พัฒนา การดําเนินงานเพื่อให8สามารถดําเนินงานได8 สอดคล8องกับความต8องการของผู8รับบริการอย�างแท8จริง ทั้งนี้ 
หน�วยงานต8องดําเนินการอย�างต�อเนื่อง 

             2.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปQดเผยข1อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment :  OIT) ตัวชี้ วัด ท่ี  9-10 ได 8คะแนนเท �า กับ 78.63 อยู � ในระดับ B ( Good)  
ไม�ผ�าน บ�งชี้ให8ว�าเห็นว�าหน�วยงานมีการวางระบบท่ีดีในการเปaดเผยข8อมูลต�างๆ ของหน�วยงานให8สาธารณชนได8รับ
ทราบอย�างเป3นปcจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน�วยงานท่ีจะปfองกันการทุจริตในหน�วยงานให8ลดน8อยลง 

ตัวช้ีวัดท่ีได1คะแนนต่ํากว�าร1อยละ 90 จํานวน 2 ตัวช้ีวัด คือ  

                (1) ตัวช้ีวัดท่ี 9 การเปQดเผยข1อมูล โดยรวมได8คะแนนเท�ากับร8อยละ 88.50 เป3นคะแนนจากการ 
เผยแพร�ข8อมูลท่ีเป3นปcจจุบันบนเว็ปไซตX Xหน�วยงาน เพ่ือเปaดเผยข8อมูลต�างๆ ของหน�วยงานให8สาธารณชนทราบ 
ใน 5 ประเด็น คือ  
                     (1) ข8อมูลพ้ืนฐาน ข�าวประชาสัมพันธX และการปฏิสัมพันธXข8อมูล  
(คะแนนเป3นรายข8อเท�ากับร8อยละ ๑๐๐) จากคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  



    ๗ 

 

                     (2) การบริหารงาน ได8แก� แผนปฏิบัติการ การปฏิบัติงานและการให8บริการ  (คะแนนเป3นรายข8อ
เท�ากับร8อยละ 87.๕๐) จากคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  
                     (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได8แก� แผนการใช8จ�ายงบประมาณประจําปH และการจัดซ้ือจัดจ8าง
หรือการจัดหาพัสดุ (คะแนนเป3นรายข8อเท�ากับร8อยละ ๑๐๐) จากคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสใน
การดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  
                     (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได8แก� นโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคล  
การดําเนินการตามนโยบาย หลักเกณฑXการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คะแนนเป3นรายข8อเท�ากับ 
ร8อยละ 7๕.๐๐) 
                     (5) การส�งเสริมความโปร�งใส ได8แก� การจัดการเรื่องร8องเรียนการทุจริต และการเปaดโอกาสให8เกิด 
การมีส�วนร�วม ซ่ึงการเผยแพร�ข8อมูลในประเด็นข8างต8นแสดงถึงความโปร�งใสในการบริหารงานและการดําเนินงาน 
ของหน�วยงาน (คะแนนเป3นรายข8อเท�ากับร8อยละ 8๐.๐๐) 
                      ในการบริหารงาน การจัดทําแผนปฏิบัติงาน การรายงานผลความก8าวหน8าการดําเนินการแต�ละ
โครงการ/กิจกรรมควรมีรายละเอียด งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน การแสดงผลการดําเนินงานตามแผน
ดําเนินงานประจําปH ควรมีข8อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม การใช8จ�ายงบประมาณ 
ปcญหาอุปสรรค ข8อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปfาหมายท่ีชัดเจน มีการแต�งต้ัง คณะกรรมการกํากับติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน ส�วนคู�มือปฏิบัติงาน สําหรับเจ8าหน8าท่ีหรือพนักงานตําแหน�งใด ควรกําหนด วิธีการข้ันตอนการปฏิบัติ
อย�างไร ส�วนการดําเนินการการบริหารงานบุคคลต8องเป3นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ท่ียังใช8บังคับในหน�วยงานในปHงบประมาณ พ.ศ. 256๓ และเป3นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ของผู8บริหารสูงสุด ท่ีกําหนดในนามของหน�วยงานการส�งเสริมความโปร�งใสควรมีรายละเอียดและข้ันตอนหรือ
วิธีการในการจัดการต�อเรื่องร8องเรียน ส�วนงาน ท่ีรับผิดชอบ และระยะเวลาดําเนินการอย�างชัดเจน   
                (2) ตัวช้ีวัดท่ี 10 การปiองกันการทุจริต โดยรวมได8คะแนนเท�ากับร8อยละ 68.75 เป3นคะแนน  
จากการเผยแพร�ข8อมูลท่ีเป3นปcจจุบันบนเว็ปไซดXของหน�วยงาน เพ่ือเปaดเผยการดําเนินการต�างๆ ของหน�วยงาน  
ให8สาธารณชนได8รับทราบ 2 ประเด็น คือ 
                    (1) การดําเนินการเพ่ือปfองกันการทุจริต ได8แก� การแสดงเจตจํานงสุจริตของ ผู8ให8 8บริการ  
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปfองกันการทุจริต การเสริมสร8างวัฒนธรรมองคXกรไม�ทนต�อการทุจริต และแผนปฏิบัติ 
การปfองกันการทุจริต  
                    (2) มาตรการภายในเพ่ือปfองกันการทุจริต ได8แก� มาตรการภายในเพ่ือส�งเสริม ความโปร�งใสและปfอง
กันการทุจริต มาตรการเผยแพร�ข8อมูลข�าวสารต�อสาธารณะ มาตรการให8ผู 8มีส�วนได8ส�วนเสียมีส�วนร�วม มาตรการ 
ส�งเสริมความโปร�งใสในการจัดซ้ือจัดจ8าง  
                  มาตรการจัดการเรื่องร8องเรียนการทุจริต มาตรการปfองกันการรับสินบน มาตรการปfองกันการขัดกัน
ระหว�างผลประโยชนXส�วนตนกับผลประโยชนXส�วนรวม และมาตรการตรวจสอบการใช8ดุลพินิจของผู8ปฏิบัติงานของรัฐ 
อย�างไรก็ตามหน�วยงานควรให8ความสําคัญในการกําหนดมาตรการ แต�งต้ังคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินการ
ตามมาตรการ พร8อมท้ังสร8างการรับรู8 อย�างต�อเนื่องและยั่งยืน ต�อไป 
                  ท้ังนี้  การดําเนินงานท่ีส�งผลโดยตรงให8สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ต8องเร�งสร8าง
ความโปร�งใสในการปฏิบัติหน8าท่ีของเจ8าหน8าท่ี รณรงคXและส�งเสริมค�านิยมเรื่องการซ่ือสัตยXสุจริต ใช8หลักการบริหาร
กิจการบ8านเมืองท่ีดี (Good Governance) ใช8หลักการบริหารบุคคลตามระบบคุณธรรม (Merit System) อย�าง
เคร�งครัด ปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ8านเมืองท่ีดี ส�งเสริมให8ผู8บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป3นแบบอย�างท่ีดี  
และนําหลักมาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับเจ8าหน8าท่ีของรัฐในฝ�ายบริหาร ตามมาตรา ๕ แห�งพระราชบัญญัติมารฐาน



    ๘ 

 

ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคXของข8าราชการและเจ8าหน8าท่ีภาครัฐยุคใหม� (I AM READY) 
ซ่ึงประกอบด8วยคุณสมบัติหรือพฤติกรรมท่ีบุคลากรภาครัฐควรมีหรือควรปฏิบัติ 8 ประการ ดังนี้ 

I - Integrity การปฏิบัติงานอย�างมีศักด์ิศรีของข8าราชการ 
A - Activeness ความขยันต้ังใจทํางาน ปฏิบัติงานเชิงรุก 
M - Morality การมีใจคุณธรรม ปฏิบัติราชการด8วยใจบริสุทธิ์และกุศลเจตนา 
R - Relevancy การเรียนรู8และ ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม 
E - Efficiency การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพสามารถวัดและแสดงไว8อย�างชัดเจน 
A – Accountability ความรับผิดชอบต�อผลสําเร็จของงานและต�อสาธารณะ 
D - Democracy การมีใจเป3นประชาธิปไตย 
Y - Yield การมีผลงานเป3นท่ีประจักษX และปฏิบัติงานโดยเน8นผลสัมฤทธิ์เป3นสําคัญ   

        เพ่ือให8บรรลุตามนโยบายรัฐบาลในการปfองกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือสร8างหน�วยงาน 
ราชการใสสะอาด และจะต8องเผยแพร�ข8อมูลที่เป3นปcจจุบันบนเว็บไซตXของหน�วยงาน เพื่อเปaดเผยการดําเนินการ 
ต�าง ๆ ของหน�วยงานให8สาธารณชนได8รับทราบ  

3. แนวทางการนําผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงาน 
ประจําป'งบประมาณ พ.ศ.256๓ ไปสู�การปฏิบัติงานของหน�วยงานในป'งบประมาณ พ.ศ.256๔ 
          จากการวิเคราะหXผลการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส มีตัวชี้วัดท่ีแสดงให8เห็นถึงจุดท่ีต8องพัฒนาตาม
แบบวัดการรับรู8ของผู8มีส�วนได8ส�วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) แบบวัดการ 
รับรู 8ของผู 8มีส�วนได8ส�วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และแบบตรวจ 
การเปaดเผยข8อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา 
ตัวช้ีวัดท่ี 9 
การเปQดเผยข1อมูล 

ตัวช้ีวัดย�อย ท่ี ๙.๒  
การบริหารงาน  
(คะแนนร1อยละ 87.๕๐) 
O10  แผนดําเนินงาน
ประจําปH 

-ข8อมูลแผนการดําเนินต8องมีรายละเอียดของแผนฯ  
เช�น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณท่ีใช8ระยะเวลา
ในการดําเนินการ และเป3นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช8
ในปHงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 O11 รายงานการกํากับ
ติดตาม 
การดําเนินงานรายไตรมาส 

-มีการแสดงความก8าวหน8าในการดําเนินงานตามแผน 
-มีการดําเนินการแต�ละโครงการ/กิจกรรม เป3นข8อมูล 
ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปHงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

 O12 รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําปH 

-มีการแสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ประจําปH พ.ศ. 2563 
โดยรายละเอียด ผลการดําเนินการ โครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช8จ�ายงบประมาณ ปcญหาอุปสรรค 
ข8อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเปfาหมาย  



    ๙ 

 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา 
 การให1บริการ  

(O1๓) คู�มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 
 

-มีการแสดงคู�มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเจ8าหน8าท่ี
ของหน�วยงานใช8ยึดถือปฏิบัติให8เป3นมาตรฐานเดียวกัน 
-ในการทําคู�มือการปฏิบัติงานมีข8อมูลรายละเอียดของ
การปฏิบัติงาน ภารกิจใด สําหรับเจ8าหน8าท่ีมีการกําหนด
วิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอย�างไร เป3นต8น 

 การปฏิบัติงาน 
(O1๔) คู�มือหรือมาตรฐาน
การให8บริการ 

- มีคู�มือหรือแนวทางการปฏิบัติท่ีผู8รับบริการหรือผู8มา
ติดต�อกับหน�วยงาน 
- มีข8อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติประกอบด8วย 
มีคู�มือหรือแนวทาง การปฏิบัติสําหรับการให8บริการ  
ให8มีข้ันตอน การให8บริการแผนผัง/แผนภูมิการให8บริการ
ระยะเวลาท่ีใช8ในการให8บริการ และผู8รับผิดชอบใน 
การให8บริการ  

 O15 ข8อมูลเชิงสถิติ  
การให8บริการ 

-สถิติการให8บริการของหน�วยงานต8องเป3นข8อมูลใน
ระยะเวลาอย�างน8อย 6 เดือนแรก ของปHงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 ตัวช้ีวัดย�อย ท่ี ๙.๔ 
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  
 (คะแนนร1อยละ ๗๕)  
(O๒๕-O๒๘) 
(O25) นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

นโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ต8องมีจุดมุ�งหมายหรือวัตถุประสงคX เพ่ือก�อให8เกิดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความโปร�งใสและมีคุณธรรม 
มีแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ผู8บริหารสูงสุดท่ีกําหนดในนามของหน�วยงานยังใช8บังคับ
ในหน�วยงานในปHงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 (O26) การดําเนินการตาม
นโยบาย การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

-การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
มีการวางแผนกําลังคน  
-การสรรหาคนดีคนเก�งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน�วยงาน  
-การพัฒนาบุคลากรการสร8างทางก8าวหน8า ในสายอาชีพ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
-การบรรจุและแต�งต้ังบุคลากร การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน การส�งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 
ของบุคลากรในการดําเนินการท่ีมีความสอดรับกับ
นโยบาย หรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ภายใต8นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ตามข8อ O25เป3นการดําเนินการ ในปHงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 (O27)  หลักเกณฑX 
การบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 
 

หลักเกณฑXการบริหารและพัฒนาปHงบประมาณ พ.ศ.
2564 ประกอบด8วย 
 - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 



    ๑๐ 

 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา 
- การบรรจุและแต�งต้ังบุคลากร 
- การพัฒนาบุคลากร 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
- การให8คุณให8โทษและการสร8างขวัญกําลังใจทรัพยากร
บุคคล ยังใช8บังคับในหน�วยงานใน 

 (O28) รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจําปH 

รายงานผลของปHงบประมาณ พ.ศ.2563  
แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีข8อมูล 
ผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ผลการวิเคราะหXการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
 

 
ตัวช้ีวัดย�อยท่ี 9.5  
การส�งเสริมความโปร�งใส  
O29  แนวปฏิบัติการจัดการ 
เรื่องร8องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

การแสดงคู�มือหรือแนวทางการดําเนินการต�อเรื่อง
ร8องเรียนท่ีเก่ียวข8องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ8าหน8าท่ีต8องมีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน 
ข้ันตอนหรือวิธีการในการจัดการต�อเรื่องร8องเรียน  
ส�วนงานท่ีรับผิดชอบ ระยะเวลา ดําเนินการ 

 
O30 ช�องทางแจ8งเรื่อง
ร8องเรียน การทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ 

ช�องทางการร8องเรียนต8องสามารถเข8าถึงหรือเชื่อมโยง 
ไปยังช�องทางข8างต8นได8จากเว็บไซตXหลักของหน�วยงาน 

 
o31 ข8อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร8องเรียน การทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบประจําปH 

มีข8อมูลความก8าวหน8าการจัดการเรื่องร8องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย�างน8อยประกอบด8วย 
จํานวนเรื่อง เรื่องท่ีดําเนินการแล8วเสร็จ เรื่องท่ีอยู�
ระหว�างดําเนินการ (กรณีไม�มีเรื่องร8องเรียน ให8เผยแพร�
ว�าไม�มีเรื่องร8องเรียน) เป3นข8อมูลในระยะเวลา 
อย�างน8อย 6 เดือนแรกของปHงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
การเปQดโอกาสให1เกิด 
การมีส�วนร�วม  
O32 ช�องทางการรับฟcงความ
คิดเห็น 

ช�องทางการร8องเรียนต8องสามารถเข8าถึงหรือเชื่อมโยงไป
ยังช�องทางข8างต8นได8จากเว็บไซตXหลักของหน�วยงาน 

 
o33 การเปaดโอกาสให8เกิด
การมีส�วนร�วม 
(ภาพกิจกรรม) 

เป3นกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปaดโอกาส 
ให8ผู8มีส�วนได8ส�วนเสียได8มีส�วนร�วมในการดําเนินงานตาม
ภารกิจของหน�วยงาน เช�น ร�วมวางแผน ร�วมดําเนินการ
ร�วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และร�วมติดตาม
ประเมินผล เป3นการดําเนินการในปHงบประมาณ พ.ศ. 
2564 



    ๑๑ 
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ตัวช้ีวัดท่ี10  
การปiองกัน 
การทุจริต 

ตัวช้ีวัดย�อยท่ี 10.1  
การดําเนินการเพ่ือปiองกัน
การทุจริต 
O34 เจตจํานงสุจริต 
ของผู8บริหาร 

เนื้อหาเจตนารมณXหรือคําม่ันว�าจะปฏิบัติหน8าท่ีและ
บริหารหน�วยงานอย�างซ่ือสัตยXสุจริต โปร�งใส และเป3นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล  
-จัดทําอย�างน8อย 2 ภาษา ได8แก� ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ  
- ดําเนินการโดยผู8บริหารสูงสุดคนปcจจุบันของหน�วยงาน 

 
O35 การมีส�วนร�วม 
ของผู8บริหาร 
(ภาพกิจกรรม) 

- แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีส�วน
ร�วมของผู8บริหารสูงสุดคนปcจจุบัน 
- เป3นการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงให8เห็นถึงการ
ให8ความสําคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส�งเสริม
หน�วยงานด8านคุณธรรมและความโปร�งใส 
- เป3นการดําเนินการในปHงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
การประเมินความเส่ียงการ
ทุจริต 
o36 การประเมินความเสี่ยง
การทุจริต ประจําปH  
 

การประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน8าท่ีท่ีอาจก�อให8เกิดการทุจริตหรือก�อให8เกิดการ
ขัดกันระหว�างผลประโยชนXส�วนตนกับผลประโยชนX
ส�วนรวมของหน�วยงานมีข8อมูล เหตุการณXความเสี่ยง 
และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป3นต8น 
- เป3นการดําเนินการในปHงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
O37 การดําเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 

ต8องแสดงเป3นกิจกรรมหรือการดําเนินการท่ีสอดคล8อง
กับมาตรการหรือการดําเนินการเพ่ือบริหารจัดการความ
เสี่ยงตามข8อ O36 
- เป3นการดําเนินการในปHงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
การเสริมสร1างวัฒนธรรม
องค2กร 
o38 การเสริมสร8าง
วัฒนธรรมองคXกร 
(ภาพกิจกรรม) 

ต8องมีกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเสริมสร8างวัฒนธรรมองคXกร
ให8เจ8าหน8าท่ีของหน�วยงานมีทัศนคติ ค�านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย�างซ่ือสัตยXสุจริต  
- เป3นการดําเนินการในปHงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
แผนปฏิบัติการปiองกันการ
ทุจริต 
o39  แผนปฏิบัติการปfองกัน
การทุจริต  

มีข8อมูลรายละเอียดของแผนฯ โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ ช�วงเวลาดําเนินการ เป3นต8น 
- เป3นการดําเนินการในปHงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
O40 รายงานการกํากับ
ติดตามการดําเนินการปfองกัน
การทุจริต  
ประจําปHรอบ 6 เดือน 

มีข8อมูลรายละเอียดความก8าวหน8า แต�ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช8ดําเนินงาน 
- เป3นข8อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก  
ปHงบประมาณ พ.ศ. 2564 



    ๑๒ 
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O41 รายงานผลการ
ดําเนินการปfองกันการทุจริต
ประจําปH 

มีข8อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ โครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช8จ�ายงบประมาณ ปcญหา อุปสรรค 
ข8อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปfาหมาย 
-ใช8รายงานผลการดําเนินงาน ในปHงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

 
ตัวช้ีวัดย�อยท่ี 10.2  
มาตรการภายในเพ่ือปiองกัน
การทุจริต 
O42 มาตรการส�งเสริม
คุณธรรมและความโปร�งใส
ภายในหน�วยงาน 

มีการแสดงการวิเคราะหXผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ  
ในปH งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแต�ละตัวชี้วัด ท่ีได8
คะแนนไม�ถึงร8อยละ 100 หรือจุดอ�อนท่ีจะต8องแก8ไข
โดยเร�งด�วน ประเด็นท่ีจะต8องพัฒนาให8ดีข้ึน  
- แนวทางการนําผลการวิเคราะหXไปสู�การปฏิบัติของ
หน�วยงานให8สอดคล8องกับตัวชี้วัดเป3นต8น 
- มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส�งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร�งใสภายในหน�วยงานให8ดีข้ึนซ่ึงสอดคล8อง 
ตามผลการวิเคราะหXผลการประเมินฯโดยมีรายละเอียด 
ต�าง ๆ ยกตัวอย�างเช�น การกําหนดผู8รับผิดชอบหรือผู8ท่ี
เก่ียวข8อง การก าหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
การกําหนดแนวทางการก ากับติดตาม ให8นําไปสู�การ
ปฏิบัติและการรายงานผล เป3นต8น 

 
O43 การดําเนินการตาม
มาตรการส�งเสริมคุณธรรม
และความโปร�งใสภายใน
หน�วยงาน 

มีการแสดงผลการดําเนินการตามมาตรการเพ่ือส�งเสริม
คุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงาน โดยนํา
มาตรการเพ่ือส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายใน
หน�วยงานสู�การปฏิบัติอย�างเป3นรูปธรรมและเป3นการ
ดําเนินการในปHงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4. ปhญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน 
       4.1 สถานการณXการแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส�งผลให8บุคลากรใน
สังกัดต8องปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน เรียนรู8และปรับวิถีชีวิตใหม� (new normal) ท่ีต8องให8ความสําคัญและเตรียม
ความพร8อมในการจัดการกับสถานการณXดังกล�าวให8เป3นไปด8วยความเรียบร8อยซ่ึงเป3นช�วงท่ีมีความคาบเก่ียวกับการเก็บ
ข8อมูลในการประเมิน ITA Online 
       4.2 สํานักงานคณะกรรมการปfองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติได8ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดการ
ประเมินและประเด็นย�อยในการพิจารณาบางรายการ จึงทําให8ผู8รับผิดชอบมีความเข8าใจท่ีคลาดเคลื่อนจึงส�งผลให8
ได8รับคะแนนการประเมินในบางข8อน8อยลง 
 
 
 



    ๑๓ 

 

5. ข1อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  
                 จากผลการวิเคราะหXผลการดําเนินงานและผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร�งใส ประจําปH
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิเคราะหXเป3นรายประเด็นตามตัวชี้วัดท้ัง ๑๐ ตัวชี้วัด ท่ีส�งผลให8ผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ในปHงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 นั้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จึงได8นําข8อมูลผลการประเมินมากําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน และจัดทําแผนปฏิบัติการปfองกันการทุจริต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
ประจําปH 2564 ซ่ึงถือเป3นข้ันตอน ของการตรวจสอบ ( Check ) และ การปรับปรุง (Act / Action) ใหลักการ PDCA  
อย�างต�อเนื่องได8ด8วยการยกระดับของเปfาหมายให8สูงข้ึน โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต�าง ๆ เพ่ือยกระดับผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ดังนี้ 

    1 กําหนดมาตรการและประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยเพ่ือส�งเสริมคุณธรรม
และความโปร�งใสภายในหน�วยงาน ดังนี้ 

๑.๑ ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
๑.2 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 
๑.3 ประกาศนโยบายต�อต8านการให8สินบนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการบริหาร 
      จัดการเรื่องร8องเรียน 
 
๑.4. ประกาศมาตรการปfองกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพยXสินหรือประโยชนXตอบแทน 
       และการบริหารจัดการเรื่องร8องเรียน 
๑.5 ประกาศมาตรการการเผยแพร�ข8อมูลต�อสาธารณะผ�านเว็ปไซตXสํานักงานเขตพ้ืนท่ี           
      การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
๑.6 ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ8าหน8าท่ีตามคู�มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน 
๑.7. ประกาศมาตรการกลไกให8ภาคประชาชนหรือผู8มีส�วนได8ส�วนเสียเข8ามามีส�วนร�วม 
       ในการดําเนินงาน 
๑.8 ประกาศมาตรการปfองกันผลประโยชนXทับซ8อนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
      มัธยมศึกษาสุโขทัย  
 ๑.9 ประกาศมาตรการปfองกันการขัดกันระหว�างผลประโยชนXส�วนตนกับผลประโยชนXส�วนรวม 

              2. กําหนดให8ดําเนินกิจกรรมการเสริมสร8างธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สุโขทัย ดังนี้  
           2.1 ส�งเสริมให8บุคลากรมีส�วนร�วมในการปฏิบัติหน8าท่ีโดยใช8หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
ด8วยความซ่ือสัตยXสุจริต ระหว�างผู8บริหารสถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดและผู8อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย  

 2.2 โครงการปลูกฝcงและสร8างจิตสํานึกและค�านิยมการต�อต8านการทุจริตและไม�ทนต�อการทุจริต 
 2.3 โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให8สามารถแยกแยะระหว�างผลประโยชนXส�วนตัว 

และผลประโยชนXส�วนรวม อบรมให8ความรู8และปรับฐานความคิดแยกแยะผลประโยชนXส�วนตัวและผลประโยชนX
ส�วนรวมให8กับเด็กและเยาวชนในการนําหลักสูตรต8านทุจริต 



    ๑๔ 

 

                     2.4 โครงการสร8างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพ่ือต�อต8านการทุจริต อบรมสร8างเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให8แก�บุคลากร  

 2.5 โครงการเสริมสร8างภาพลักษณXท่ีดีในองคXกรและสาธารณะชน ได8แก� 
      - กิจกรรมเสริมสร8างค�านิยมร�วมต8านทุจริต “ ประชาสัมพันธXการต8านทุจริต” 
     - กิจกรรมสร8างจิตสํานึกสาธารณะ กิจกรรม 5 ส. ทําความดี 
     - กิจกรรมการมีส�วนร�วมของผู8รับบริการและผู8มีส�วนได8ส�วนเสียภายนอก 
     - กิจกรรมสร8างสื่อประชาสัมพันธXการต8านทุจริต / การจัดแสดงผลงานการดําเนินงาน 

ด8านคุณธรรมและความโปร�งใส และการเสริมสร8างธรรมภิบาลในองคXกร 
     - กําหนดนโยบายให8ทุกกลุ�มท่ีมีการจัดประชุม อบรมฯ มีการร8องเพลงชาติ สวดมนตXไหว8พระ และ

กล�าวคําปฏิญาณสุจริตทุกครั้งก�อนดําเนินการประชุม โดยให8ทุกกลุ�มถือปฏิบัติอย�างเคร�งครัด 
     - กําหนดให8บุคลากรในสังกัดทุกคน ร�วมกิจกรรมกล�าวคําปฏิญาณสุจริต  

    - กําหนดให8ทุกกลุ�มจัดทําวิสัยทัศนXในการบริการผู8มาติดต�อ พร8อมติดไว8หน8าห8อง  
และจัดทําแบรXนเนอรXประชาสัมพันธXไว8หน8าเว็บไซตXของทุกกลุ�มงาน  

 2.6 โครงการยกระดับการทํางานให8สอดคล8องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส 
ในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (ITA)  

     - กิจกรรมประชุมชี้แจงให8ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส 
     - การปรับปรุงฐานข8อมูลให8เป3นปcจจุบัน เพ่ือเปaดเผยให8สารธารณะชนรับทราบ 
 2.7 ส�งเสริมการดําเนินการด8านการปfองกันการทุจริต ได8แก� 
     - กําหนดผู8รับผิดชอบดําเนินการเรื่องการร8องเรียนการทุจริต 
     - กําหนดจุดรับเรื่องร8องเรียนการทุจริต จัดทําปfายบอกสถานท่ีติดต�อแจ8งร8องเรียนการทุจริตของ

เจ8าหน8าท่ีในหน�วยงานให8เห็นชัดเจน 
     - จัดให8มีรายงานสถิติการร8องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ8าหน8าท่ีในสังกัด และมี

รายงานความก8าวหน8าการจัดการเรื่องร8องเรียน เช�นจํานวนเรื่อง เรื่องท่ีอยู�ระหว�างดําเนินการ เรื่องท่ีดําเนินการแล8ว
เสร็จ ไว8บนหน8าเว็บไซตXกลุ�มกฎหมายและคดี 

             - จัดทําปfายประชาสัมพันธXต�อต8านการทุจริตไว8บริเวณหน8าสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย  

     - จัดทําในการต�อต8านการทุจริต และติดไว8บริเวณต�าง ๆ ของหน�วยงาน 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

 

1. ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  

2. ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

3. ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการบริหารจัดการ 

             เร่ืองร้องเรียน 

4. ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน 

             และการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียน 

5. ประกาศมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์สํานักงานเขตพื้นที่            
             การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

         6. ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มอื 

              หรือมาตรการปฏิบัติงาน 

         7. ประกาศมาตรการกลไกให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 

             ในการดําเนินงาน 

         8. ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

             มัธยมศึกษาสุโขทัย  

         9.  ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

 

 

 

 

















 

 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

เรื่อง  มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน 

และการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน  
................................................................. 

           การป้องกันการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนการ
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ให้ความส าคัญ
กับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึก ในการ
ต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ มาอย่างต่อเนื่องจึงได้จัดท ามาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียก
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนและการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ดังต่อไปนี้ 
                     1. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ด าเนินการตรวจสอบ 

ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

                     2 . การสรรหาบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้ าที่ ราชการตามกรณี ต่ าง ๆ ให้ ยึดหลัก คุณธรรม  
ธรรมาภิบาลและประโยขน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ตลอดจนให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
                     ๓. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้ด าเนินการด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม 

และจะต้องจัดท าข้ันตอนการให้บริการเพ่ือให้ประชาชนทราบ 

                     ๔. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างทุกระดับชั้นต้องงดเว้นการให้  การรับสินบน ตลอดจน  

ต้องไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการไม่ชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย 

                     ๕. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติราชการ โดยไม่ให้เกิดซ่องว่าง 
ให้เกิดการทุจริต หรือการให้ การรับสินบนได้ 
                     ๖. หากมีกรณีการทุจริต การเรียกรับ การให้สินบน หรือมีข้อร้องเรียนอ่ืน ๆ ให้ท าการร้องเรียน
เป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รอ้งเรียนพร้อมแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งโดยตรงต่อผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เลขที่ ๑๓๘ ถนนสิงหวัฒน์ ต าบลธานี อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐ 
ทั้งนี้ ขอ้มูลการร้องเรียนจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ 

                     ๗. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จะด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 

 โดยค านึงถึงความเป็นธรรมของทั้งผู้ถูกร้องเรียน และผู้ร้องเรียน โดยจะตรวจสอบข้อเท็จจริงให้สิ้นสงสัยซึ่ ง
ภายหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจะแจ้งให้ทราบการด าเนินการภายในสิบห้าวัน และเมื่อได้ด าเนินการตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียนเสร็จสิ้นและได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว จะแจ้งผลการด าเนินการให้ทราบภายในหกสิบวัน
นับแต่วันด าเนินการแล้วเสร็จ 

                    ๘. การให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใด ให้ถือปฏิบัติตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่องแนวทางการรับการให้ของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ 

                    ๙. การเรี่ยไร ให้ถือปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนว
ทางการส่งเสริมการปฏิบัติกรณีเรี่ยไร ประกาศ ณ วันที่ 1๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 

 

/10. การรับนักเรียน… 















 

 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  
เรื่อง  มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

.............................................. 
               ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัย ได้วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน      
ที่อำจเกิดประโยชน์ทับซ้อนภำยในส ำนักงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 สรุปผลกำรวิเครำะห์              
ด้ำนกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต หรือขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม          
เพ่ือให้กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นไปตำมเป้ำหมำยและสอดคล้องกับเจตนำรมณ์กำรป้องกัน             
และปรำบปรำมกำรทุจริตเพรำะพฤติกรรมกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนบำงประกำรเป็นควำมผิดทำงวินัย ทำงอำญำ
หรือทำงแพ่งจึงก ำหนดมำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัย  
ดังนี้ 

                 1. มาตรการป้องกันการจัดสรรงบประมาณ 

                    แนวทางปฏิบัติ 
                    1) แจ้งแนวปฏิบัติในกำรขอรับจัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนในสังกัดทรำบ 

                    2) ก ำชับเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มให้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณ โดยด ำเนินกำร 

ในรูปแบบคณะกรรมกำรในกำรจัดสรรงบประมำณทุกรำยกำร 

                    3) ห้ำมไม่ให้เจ้ำหน้ำที่ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง กับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับ 

กำรจัดสรรงบประมำณ 

                    4) สอบถำมควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่กลุ่มนโยบำยและแผน ในกำรจัดสรร
งบประมำณ เพื่อน ำเสียงสะท้อนหรือปัญหำที่อำจเกิดขึ้นมำปรับปรุงแก้ไขกำรท ำงำนให้ดียิ่งขึ้น  
                    5) ประชุมข้ำรำชกำรในกลุ่มอย่ำงน้อยเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อแจ้งข้อรำชกำร และระเบียบต่ำง ๆ  
ที่แก้ไขปรับปรุง และปรึกษำหำรือปัญหำต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำนรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรปฏิบัติงำน 

ประสบผลส ำเร็จและมีธรรมำภิบำล 

                 2. มาตรการป้องกันการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
                      แนวทางปฏิบัติ 

                   1) วำงแผนจดัท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนในแต่ละกระบวนกำรตั้งแต่ (กำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง) 
เช่น กำรก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะ/รำคำกลำงกำรก ำหนดขอบเขตเขตงำนโดยเน้นกำรด ำเนินกำรในรูป
คณะกรรมกำร กำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนในทุกกระบวนงำน 

                   2) ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และเปิดเผยข้อมูลให้รับทรำบทั่วกัน 

และต่อสำธำรณชน  
 

 

/3) มอบหมำยผู้บังคับบัญชำ....  
 













 

 

การมอบหมายกลุ�มงานรับผิดชอบตัวช้ีวัดในการดําเนินงาน ตามคําส่ังสพม.สุโขทัย ท่ี 119/2564 ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2564 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา ผู1รับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
ตัวช้ีวัดท่ี 9 
การเปQดเผยข1อมูล 

ตัวช้ีวัดย�อย ท่ี ๙.๒  
การบริหารงาน  
(คะแนนร1อยละ 87.๕๐) 
O10  แผนดําเนินงานประจําปH 

ข8อมูลแผนการดําเนินต8องมีรายละเอียดของแผนฯ เช�น 
โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณท่ีใช8ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ และเป3นแผนท่ีมีระยะเวลาบังคับใช8ใน
ปHงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กลุ�มนโยบายและแผน
นางกมลศรี  ย่ีสุ�น 
นางสาวอุษณียX  ย่ิงสกุล 
 

ผอ.กลุ�มนโยบายและแผน 
รอง ผอ. สพม.สุโขทัย 
ผอ.สพม.สุโขทัย 

O11 รายงานการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานรายไตรมาส 

มีการแสดงความก8าวหน8าในการดําเนินงานตามแผน 
มีการดําเนินการแต�ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณท่ีใช8 ดําเนินงาน  

O12 รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปH 

มีการแสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปH 
โดยรายละเอียด ผลการดําเนินการ โครงการหรือกิจกรรม 
ผลการใช8จ�ายงบประมาณ ปcญหาอุปสรรค ข8อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ ตามเปfาหมาย  

การให1บริการ  
(O1๓) คู�มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
 

-มีการแสดงคู�มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเจ8าหน8าท่ีของ
หน�วยงานใช8ยึดถือปฏิบัติให8เป3นมาตรฐานเดียวกัน 
-ในการทําคู�มือการปฏิบัติงานมีข8อมูลรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงาน ภารกิจใด สําหรับเจ8าหน8าท่ีมีการกําหนดวิธีการ
ข้ันตอนการปฏิบัติอย�างไร เป3นต8น 

กลุ�มส�งเสริมการจัด
การศึกษา 
ทุกกลุ�มงาน สพม.สุโขทัย 

ผอ.กลุ�มทุกกลุ�มงาน 
รอง ผอ. สพม.สุโขทัย 
ผอ.สพม.สุโขทัย 

การปฏิบัติงาน 
(O1๔) คู�มือหรือมาตรฐานการ
ให8บริการ 

- มีคู�มือหรือแนวทางการปฏิบัติท่ีผู8รับบริการหรือผู8มาติดต�อ 
- คู�มือหรือแนวทาง การปฏิบัติสําหรับการให8บริการ 
 ให8มีข้ันตอน การให8บริการแผนผัง/แผนภูมิการให8บริการ
ระยะเวลาท่ีใช8ในการให8บริการ และผู8รับผิดชอบในการ
ให8บริการ  

กลุ�มส�งเสริมการจัด
การศึกษา 
ทุกกลุ�มงาน สพม.สุโขทัย 



 

 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา ผู1รับผิดชอบ การกํากับติดตาม 
O15 ข8อมูลเชิงสถิติ การให8บริการ -สถิติการให8บริการของหน�วยงานต8องเป3นข8อมูลในระยะเวลา

อย�างน8อย 6 เดือนแรก ของปHงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ตัวช้ีวัดย�อย ท่ี ๙.๔ 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  (คะแนนร1อยละ ๗๕)  
(O๒๕-O๒๘) 
(O25) นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

นโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ต8องมีจุดมุ�งหมายหรือวัตถุประสงคX เพ่ือก�อให8เกิดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีความโปร�งใสและมีคุณธรรม มีแผน 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู8บริหารสูงสุด 
ท่ีกําหนดในนามของหน�วยงานยังใช8บังคับในหน�วยงานใน
ปHงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผอ.กลุ�มบริหารงานบุคคล
และกลุ�มพัฒนาครู
บุคลากรทางการศึกษา
นางสาวทิวาพร  พุกกลิ่น 
นางนวพรรณ  อ8นม่ัน 
 

ผอ.กลุ�มบริหารงานบคคุล
และกลุ�มพัฒนาครูบุคลากร
ทางการศึกษา 
รอง ผอ. สพม.สุโขทัย 
ผอ.สพม.สุโขทัย 

(O26) การดําเนินการตามนโยบาย 
 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ต8องแสดงการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล มีการวางแผนกําลังคน การสรรหาคนดีคนเก�งเพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน�วยงาน การพัฒนาบุคลากร 
การสร8างทางก8าวหน8า ในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การบรรจุและแต�งต้ังบุคลากร การประเมินผล  
การปฏิบัติงาน การส�งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในการดําเนินการท่ีมีความสอดรับกับนโยบาย หรือ
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต8นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามข8อ O25เป3นการดําเนินการ 
ในปHงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(O27)  หลักเกณฑXการบริหาร 
และพัฒนา ทรัพยากรบุคคล 
 

แสดงหลักเกณฑXการบริหารและพัฒนาปHงบประมาณ พ.ศ.
2564 ต8องประกอบด8วย - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
- การบรรจุและแต�งต้ังบุคลากร/- การพัฒนาบุคลากร 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
- การให8คุณให8โทษและการสร8างขวัญกําลังใจทรัพยากร
บุคคล ยังใช8บังคับในหน�วยงานใน 
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(O28) รายงานผลการบริหารและ
พัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจําปH 

รายงานผลของปHงบประมาณ พ.ศ.2563แสดงผลการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีข8อมูล ผลการดําเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะหX
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
ตัวช้ีวัดย�อยท่ี 9.5  
การส�งเสริมความโปร�งใส  
O29  แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่อง
ร8องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 

การแสดงคู�มือหรือแนวทางการดําเนินการต�อเรื่องร8องเรียน 
ท่ีเก่ียวข8องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ8าหน8าท่ี 
ต8องมีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ข้ันตอนหรือวิธีการ 
ในการจัดการต�อเรื่องร8องเรียน ส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลา ดําเนินการ 

กลุ�มกฎหมายและคดี 
นายนราพงษX  เถาวัลยX 
กลุ�มict 
นายนิรุติ  บวบขม 
กลุ�มส�งเสริมการจัด
การศึกษา 
นางสาวปริศนา  มณีวงศX 
 

กลุ�มกฎหมายและคดี 
ผอ.กลุ�มส�งเสริม 
การจัดการศึกษา 
รอง ผอ. สพม.สุโขทัย 
ผอ.สพม.สุโขทัย 

O30 ช�องทางแจ8งเรื่องร8องเรียน  
การทุจริตและประพฤติ มิชอบ 

ช�องทางการร8องเรียนต8องสามารถเข8าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง
ช�องทางข8างต8นได8จากเว็บไซตXหลักของหน�วยงาน 

o31 ข8อมูลเชิงสถิติเรื่องร8องเรียน  
การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ประจําปH 

มีข8อมูลความก8าวหน8าการจัดการเรื่องร8องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย�างน8อยประกอบด8วย จํานวนเรื่อง  
เรื่องท่ีดําเนินการแล8วเสร็จ เรื่องท่ีอยู�ระหว�างดําเนินการ  
(กรณีไม�มีเรื่องร8องเรียน ให8เผยแพร�ว�าไม�มีเรื่องร8องเรียน) 

การเปQดโอกาสให1เกิดการทีส�วนร�วม  
O32 ช�องทางการรับฟcงความคิดเห็น 

ช�องทางการร8องเรียนต8องสามารถเข8าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง
ช�องทางข8างต8นได8จากเว็บไซตXหลักของหน�วยงาน 

กลุ�มict  
นายนิรุติ  บวบขม 
 

ผอ.กลุ�มส�งเสริม 
การจัดการศึกษา/กลุ�มict/ 
รอง ผอ. สพม.สุโขทัย 
ผอ.สพม.สุโขทัย 

 
o33 การเปaดโอกาสให8เกิดการมี 
ส�วนร�วม(ภาพกิจกรรม) 

เป3นกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปaดโอกาสให8ผู8มีส�วนได8ส�วนเสียได8
มีส�วนร�วมในการดําเนินงานตามภารกิจของหน�วยงาน เช�น 
ร�วมวางแผน ร�วมดําเนินการร�วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และร�วมติดตามประเมินผล เป3นต8น 

กลุ�มส�งเสริมการจัด
การศึกษา/กลุ�ม
อํานวยการ 
 

ผอ.กลุ�มส�งเสริม 
การจัดการศึกษา 
รอง ผอ. สพม.สุโขทัย 
ผอ.สพม.สุโขทัย 
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ตัวช้ีวัดท่ี10  
การปiองกัน 
การทุจริต 

ตัวช้ีวัดย�อยท่ี 10.1 การดําเนินการ
เพ่ือปiองกันการทุจริต 
O34 เจตจํานงสุจริตของผู8บริหาร 

เน้ือหาเจตนารมณXหรือคําม่ันว�าจะปฏิบัติหน8าท่ีและบริหาร 
หน�วยงานอย�างซ่ือสัตยXสุจริต โปร�งใส และเป3นไปตาม 
หลักธรรมาภิบาล  

นางสาวปริศนา  มณีวงศX ผอ.กลุ�มส�งเสริม 
การจัดการศึกษา 
รอง ผอ. สพม.สุโขทัย 
ผอ.สพม.สุโขทัย 

O35 การมีส�วนร�วมของผู8บริหาร 
(ภาพกิจกรรม) 

- แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีส�วนร�วม
ของผู8บริหารสูงสุดคนปcจจุบัน 
- เป3นการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงให8เห็นถึงการให8
ความสําคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส�งเสริมหน�วยงาน 
ด8านคุณธรรมและความโปร�งใส 
- เป3นการดําเนินการในปHงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผอ.กลุ�มส�งเสริมการจัด
การศึกษา/กลุ�ม
อํานวยการ 
 
 

ผอ.กลุ�มทุกกลุ�มงาน 
รอง ผอ. สพม.สุโขทัย 
ผอ.สพม.สุโขทัย 

การประเมินความเส่ียงการทุจริต 
o36 การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต ประจําปH  
 

การประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน8าท่ีท่ีอาจก�อให8เกิดการทุจริตหรือก�อให8เกิดการขัดกัน
ระหว�างผลประโยชนXส�วนตนกับผลประโยชนXส�วนรวม 
ของหน�วยงานมีข8อมูล เหตุการณXความเสี่ยง และระดับของ
ความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เป3นต8น 

นางสาวปริศนา  มณีวงศX 
กลุ�มส�งเสริมการจัด
การศึกษา 
นายนราพงษX  เถาวัลยX 
กลุ�มกฎหมายและคดี 
 

ผอ.กลุ�มทุกกลุ�มงาน 
รอง ผอ. สพม.สุโขทัย 
ผอ.สพม.สุโขทัย 

O37 การดําเนินการเพ่ือจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต  
 

ต8องแสดงเป3นกิจกรรมหรือการดําเนินการท่ีสอดคล8องกับ
มาตรการหรือการดําเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามข8อ O36 

นางสาวปริศนา  มณีวงศX 
กลุ�มส�งเสริมการจัด
การศึกษา 

ผอ.กลุ�มทุกกลุ�มงาน 
รอง ผอ. สพม.สุโขทัย 
ผอ.สพม.สุโขทัย 
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การเสริมสร1างวัฒนธรรมองค2กร 
o38 การเสริมสร8างวัฒนธรรมองคXกร 
(ภาพกิจกรรม) 

ต8องมีกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเสริมสร8างวัฒนธรรมองคXกร 
ให8เจ8าหน8าท่ีของหน�วยงานมีทัศนคติ ค�านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย�างซ่ือสัตยXสุจริต  

กลุ�มส�งเสริมการรจัด
การศึกษา/กลุ�ม
อํานวยการ 

ผอ.กลุ�มทุกกลุ�มงาน 
รอง ผอ. สพม.สุโขทัย 
ผอ.สพม.สุโขทัย 

แผนปฏิบัติการปiองกันการทุจริต 
o39  แผนปฏิบัติการปfองกันการ
ทุจริต ประจําปH  

มีข8อมูลรายละเอียดของแผนฯ โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ ช�วงเวลาดําเนินการ เป3นต8น 
 

นายนราพงษX  เถาวัลยX 
กลุ�มกฎหมายและคดี 
น.ส.ปริศนา  มณีวงศX 
นางอภิรัชฎX  มหาปcญญาวงศX 
น.ส.นิรวรรณ เลื่อนชิด 
นางกมลทิทยX  ไฝ�ทอง 
นางสาวกัญฐณา  ชัยรัตนX 
กลุ�มส�งเสริม 
การจัดการศึกษา 
 
 
 

O40 รายงานการกํากับติดตามการ
ดําเนินการปfองกันการทุจริต  
ประจําปHรอบ 6 เดือน 

มีข8อมูลรายละเอียดความก8าวหน8า แต�ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณท่ีใช8ดําเนินงาน 
 

O41 รายงานผลการดําเนินการ
ปfองกันการทุจริตประจําปH 

มีข8อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ โครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช8จ�ายงบประมาณ ปcญหา อุปสรรค 
ข8อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปfาหมาย 

ตัวช้ีวัดย�อยท่ี 10.2  
มาตรการภายในเพ่ือปiองกันการ
ทุจริต 
O42 มาตรการส�งเสริมคุณธรรม 
และความโปร�งใสภายในหน�วยงาน 

มีการแสดงการวิเคราะหXผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ ในปH 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแต�ละตัวชี้วัด ท่ีได8คะแนน 
ไม�ถึงร8อยละ 100 หรือจุดอ�อนท่ีจะต8องแก8ไขโดยเร�งด�วน 
ประเด็นท่ีจะต8องพัฒนาให8ดีข้ึน  

O43 การดําเนินการตามมาตรการ
ส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใส
ภายในหน�วยงาน 

มีการแสดงผลการดําเนินการตามมาตรการเพ่ือส�งเสริม
คุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงาน โดยนํามาตรการ
เพ่ือส�งเสริมคุณธรรมและความโปร�งใสภายในหน�วยงาน 
สู�การปฏิบัติอย�างเป3นรูปธรรมและเป3นการดําเนินการใน
ปHงบประมาณ พ.ศ. 2564 









 

 

ภาพกิจกรรม การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัย  
 

 
 

นำยสุดเขต สวยสม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุโขทัย เป็นประธำนในกำรประชุม
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงำน  พร้อมด้วย
คณะกรรมกำร ฯ ที่ได้รับแต่งตั้งแต่ละกลุ่มงำนเพ่ือก ำหนดมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต 
กำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญ
และพบบ่อย 

 

      
         

 



 
 

นายสุดเขต สวยสม ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป1นประธาน 
ในการประชุมส,งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
พร�อมด�วยนางสาวจิรวรรณ สุรเสียง ,นายอุดม อินทา ,นายสิงห*เพชร สุทธิ รองผู�อํานวยการ สพม.สุโขทัย 
ผู�อํานวยการกลุ,มทุกกลุ,มงาน ในการดําเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และตรวจติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร,งใสในการดําเนินงาน 
ของหน,วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment Online : ITA Online) ความโปร,งใส 
ของสํานักงาน ในป4งบประมาณ 2564 ตามที่ได�มอบหมายกลุ,มงานรับผิดชอบในการตอบข�อมูล ITA 
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           ประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน ของหน�วยงานภาครัฐ ( Integrity 
Transparency Assessment Online : ITA Online) 

             นายสุดเขต สวยสม ผู8อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เป3นประธานในการ
ประชุมประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงาน ของหน�วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency 
Assessment Online : ITA Online) ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2564 พร8อมด8วย รองผอ.สพม.สุโขทัย และผอ.
กลุ�มทุกคนพร8อมด8วยนิติกร เข8าร�วมประชุมติดตามการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการ
ดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ ( ITA Online) ประจําปHงบประมาณ พ.ศ.2564 การเปpดเผยข8อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดท่ี 9 และตัวชี้วัดท่ี 10 จํานวน 43 ข8อ) ใน
การตรวจสอบข8อมูลนําข้ึนเว็ปไซดX สพม.สุโขทัย ในวันท่ี ๕ มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.ณ ห8องประชุม 
เขาหลวง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

 

 

    

         

 



 



 

คณะดาํเนินงาน 

 

คณะท่ีปรึกษา 

 1. นายสุดเขต  สวยสม      ผู5อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
   2. นางจิรวรรณ  สุรเสียง    รองผู5อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
   3. นายอุดม  อินทา          รองผู5อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
   4. นายสิงหCเพชร  สุทธิ      รองผู5อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
 

 คณะทํางาน 

 ๑. นายฐาปนา อ่ิ มเขียว   ผอ.กลุAมบริหารงานบุคคล 
           ๒. นางคมคาย  หลินเจริญ   ผอ.กลุAมบริหารงานการเงินและสินทรัพยC 

 ๓. นางจิรโรจนC จิระเจริญวงศC   ผอ.กลุAมนโยบายและแผน 
 ๔. นางเยาวเรศ รอดมAวง   ผอ.กลุAมอํานวยการ 
 ๕. นางสาวเผอิญ วงษCทับทิม   ผอ.กลุAมนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
 ๖. นางวราภรณC เอมเป'ย   ผอ.กลุAมสAงเสริมการจัดการศึกษา 
 ๗. นางรัชนีกร งามนิกุลชลิน   ผอ.กลุAมสAงเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

           ๘. นางนวพรรณ อ5นม่ัน    ผอ.กลุAมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           ๙. นายนราพงษC เถาวัลยC    นิติกรปฏิบัติการ 
           ๑๐. นางสาวปริศนา มณีวงศC   นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
 

 

 

 

 


