


 

คํานํา 

                     การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินที ่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศซึ่งมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องตามมติรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565  
โดยใชแ้นวทางและเครื่องมือการประเมิน ตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

                     สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้เข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ซึ่งปรากฏผลคะแนนที่ได้ 94.26 ระดับคุณภาพ A และเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กร
อย่าง ต่อเนื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จึงได้นําผลการประเมิน ITA ในปี พ.ศ. ๒๕๖4 
มาวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) แต่ละตัวชี้วัดเป็นรายประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นและนำผลการวิเคราะห์มากำหนดเป็น “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5” และ
นําไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
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ส่วนที่ ๑  ผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส      ๑ 

            ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

ส่วนที่ 2  การนำมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส       8 

             ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

              

ภาคผนวก 

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ  
- ผลการประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔ ของ สพฐ. 
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ส่วนที่ ๑  
ผลการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส 

ภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
 

                 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นรายตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดง
ให้เห็นถึงจุดแข็ง (STRENGTH) และจุดอ่อน (WEAKNESS) ที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  

           1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity 

and Transparency Assessment : IIT)  
               ตัวชี้วัดที่ 1-5 ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 94.๙๓ อยู่ในระดับ A (Very Good)   โดยมีตัวชี้วัดที่ ๑,๓,๕ มี
คะแนนสูงกว่า ๙๕.00 ตัวชี้วัดที่ ๒,๔ มีคะแนนน้อยกว่า ๙๕.00 บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดําเนินงานที่
เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐาน การปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความ
ไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ ่งสู ่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ได ้คะแนนมากกว ่าร ้อยละ 90 จำนวน 5 ตัวช้ีวัด คือ  

(1) ตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 
                     การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.30 เป็นคะแนนจากการประเมินระดับ 

การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใสมีการปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั ้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนด สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดําเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน  

(2) ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช ้งบประมาณ  

                   การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.52 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการใช้งบประมาณนับตั้ง
บุคลากรแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปี และเผยแพร่ข้อมูล
อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน อย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือ
ประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายใน เช่น การเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุที่มีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้  

                (3) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
                       การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.66 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ 
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมาย
งาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม
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และไม่เลือกปฏิบัติ จะเห็นได้ว่าบุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อม่ันต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาว่าเป็นไป
ด้วยความเที่ยงตรง บริสุทธิยุติธรรม ตามหลักการบริหารงานบุคคลระบบคุณธรรม (Merit System) ใช้หลัก
ความสามารถ ความยุติธรรม ความเสมอภาค ปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ทั้งสิ้นในการบริหารงานบุคคลทุกเรื่อง 
ไม่ว่าจะเป็นการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการพ้นจากตำแหน่งหน้าที่การ
งาน          

                (4) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
                       การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 9๓.๖๗ เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพยสินของทางราชการ ในประเด็น ที่เกี ่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนําทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็ นของตนเอง หรือนําไปให้ผู ้อ่ืน 

และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั ้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืม  

โดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและเป็นธรรมเห็นได้บุคลากร  

ได้รับทราบและนําไปปฏิบัติ และมีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม 

มากที่สุด 

                 (5) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
                       การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.54 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการให้
ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยผู้บริหารหน่วยงานได้มีนโยบายที่ชัดเจนใน
การป้องกันการทุจริต มีการจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการป้องกันแก้ไข
ปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมา มีการสร้างการรับรู้ในแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตโดยเชิญ ปปช.จังหวัดสุโขทัย มาบรรยายให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ในการเป็นข้าราชการไทยที่ไม่ทนต่อ
การทุจริตคอรับชัน และร่วมกันกำหนดแผนงานการป้องกันการทุจริตในระดับเขตพื้นที ่ อย่างไรก็ดี ควรให้
ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการรับรู้สร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่าง
เข้มข้นและต่อเนื่อง 

          2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External 
Integrity and Transparency Assessment: EIT)  
                 ตัวชี้วัดที่ 6-8 ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 93.40 อยู่ในระดับ A (Very Good) บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชน
หรือผู้รับบริการภายนอกมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดําเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอน
และระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นําผลประโยชนส่วนตน
หรือผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ หรือผลประโยชน์ส่วนรวม และไม่พบว่ามีการเรียก
รับสินบนทั้งเป็นเงินทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคํานวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดีมีจุดแข็งและจุดที่ต้อง
พัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้  
 

ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90 จำนวน ๒ ตัวชี้วัด คะแนนมากกว่า 95 จำนวน  ๑ ตัวชี้วัด คือ 

             (1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน  
                  คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.45 เป็นคะแนนจากการประเมินการ
รับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดําเนินงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเห็นได้
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ว่า ประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดําเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน แก่ผู้รับบริการ ไม่นําผลประโยชน์ส่วนตนของพวกพ้องอยู่
เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับสินบนแต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือให้หน่วยงานมี
ผลการประเมินดีขึ้น โดยควรเผยแพร่ผลงานหรือ ข้อมูลสู่สาธารณะให้มากขึ้นและอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
อีกทั้งมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้เกิดความ โปร่งใส มีการปรับปรุงวิธีการขั้นตอนให้ดียิ่งขึ้นด้วยการลด
ขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและใช้หลักของการยืดหยุ่น (flexibility) ในการปฏิบัติงานมากขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นปรับปรุงการดำเนินการ 

               (2) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
                     ประสิทธิภาพการสื ่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.41 เป็นคะแนน จากการ
ประเมินการรับรู้ ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆต่อสาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการดําเนินงาน การใช้
บริการนอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี ่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู ้มาติดต่อราชการสามารถติดต่อ
สอบถาม ให้ข้อเสนอแนะ และการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับ
ผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

                (3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน 
                   การปรับปรุงการทำงาน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.34 เป็นคะแนนจาก การประเมิน 

การรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดี
ยิ่งขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมี
การดำเนินการในเรื่องกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา 
การดําเนินงานเพ่ือให้สามารถดำเนินงานได้ สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง ทั้งนี้ หน่วยงาน
ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

         3. ผลการประเมนิตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) 
                    ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้คะแนนเท่ากับ 94.39 อยู่ในระดับ A (Very Good) บ่งชี้ให้ว่าเห็นว่าหน่วยงาน 

มีการวางระบบที่ดีในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึง
ความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 

ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ำกว่ารอยละ 90 จำนวน ๑ ตัวชี้วัด คือ  
                (1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.๗๘ เป็นคะแนนจากการ 

เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซด์หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณเป็นรายข้อ 
พิจารณารายข้อที่ได้คะแนน ๐ จาก ๑๐๐  ดังนี้ 
                      (1) ตัวชี้วัดย่อย ที่ ๙.๒ ข้อมูลพื้นฐาน (O๐๑ โครงสร้าง) ได้แก่ แผนผังแสดงโครงสร้างแบ่งส่วน
ราชการของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนราชการภายใน เช่น กลุ่ม/
หน่วยงาน และ ก.ต..ป.น. เปน็ต้น  
                      (2) ตัวชี้วัดย่อย ที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล) ได้แก่ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย 
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                       - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
                       - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

                       - การพัฒนาบุคลากร 
                       - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

                      - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ   
                       (3) ตัวชี้วดัย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ)ได้แก่ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการ
ร้องเรียนทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ มิชอบ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  

                (2) ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ เป็นคะแนน  
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ให้
สาธารณชนได้รับทราบ 2 ประเด็น คือ 

                    (1) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ การแสดงเจตจํานงสุจริตของ ผู้ให้บริการ  
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรไม่ทนต่อการทุจริต และแผนปฏิบัติ 
การป้องกันการทุจริต  
                    (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริม ความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการ
สงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
                  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงานของรัฐ 
อย่างไรก็ตามหน่วยงานควรให้ความสำคัญในการกำหนดมาตรการ แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามกาดำเนินการ
ตามมาตรการ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ อย่าต่อเนื่องและยั่งยืน เคร่งครัด ปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และนำหลักมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
ฝ่ายบริหาร ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมารฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่ (I AM READY) ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติหรือพฤติกรรมที่บุคลากรภาครัฐ
ควรมีหรือควรปฏิบัติ 8 ประการ ดังนี้ 

I - Integrity การปฏิบัติงานอย่างมีศักดิ์ศรีของข้าราชการ 
A - Activeness ความขยันตั้งใจทำงาน ปฏิบัติงานเชิงรุก 
M - Morality การมีใจคุณธรรม ปฏิบัติราชการด้วยใจบริสุทธิ์และกุศลเจตนา 
R - Relevancy การเรียนรู้และ ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม 
E - Efficiency การทำงานที่มีประสิทธิภาพสามารถวัดและแสดงไว้อย่างชัดเจน 
A – Accountability ความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงานและต่อสาธารณะ 
D - Democracy การมีใจเป็นประชาธิปไตย 
Y - Yield การมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และปฏิบัติงานโดยเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญ                                                                                     

        เพ่ือให้บรรลุตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพ่ือสร้างหน่วยงาน  
ราชการใสสะอาด และจะต้องเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการ  

ต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ  
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                  จากผลการวิเคราะห�ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร�งใส ประจำป�
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิเคราะห�เป(นรายประเด็นตามตัวชี้วัดท้ัง ๑๐ ตัวชี้วัด ท่ีส�งผลให3ผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ในป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จึงได3นำข3อมูลผลการประเมินมากำหนดแนว
ทางการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการป?องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
ประจำป� 2565 ซ่ึงถือเป(นข้ันตอน ของการตรวจสอบ ( Check ) และ การปรับปรุง (Act / Action) ใช3หลักการ PDCA อย�าง
ต�อเนื่องได3ด3วยการยกระดับของเป?าหมายให3สูงขึ้น โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต�าง ๆ เพื่อยกระดับผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร�งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ดังนี้ 

    1 กำหนดมาตรการและประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยเพื่อส�งเสริมคุณธรรม
และความโปร�งใสภายในหน�วยงาน ดังนี้ 

๑.๑ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
๑.2 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร�งใสในการดำเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ 
๑.3 ประกาศนโยบายต�อต3านการให3สินบนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการบริหาร 

จัดการเรื่องร3องเรียน 
๑.4. ประกาศมาตรการป?องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย�สินหรือประโยชน�ตอบแทน 

และการบริหารจัดการเรื่องร3องเรียน 
                     ๑.5 ประกาศมาตรการการเผยแพร�ข3อมูลต�อสาธารณะผ�านเว็ปไซต�สำนักงานเขตพ้ืนท่ี    
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
                     ๑.6 ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ3าหน3าท่ีตามคู�มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน 
                     ๑.7. ประกาศมาตรการกลไกให3ภาคประชาชนหรือผู3มีส�วนได3ส�วนเสียเข3ามามีส�วนร�วม 
ในการดำเนินงาน 

๑.8 ประกาศมาตรการป?องกันผลประโยชน�ทับซ3อนในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษาสุโขทัย  
                     ๑.9 ประกาศมาตรการป?องกันการขัดกันระหว�างผลประโยชน�ส�วนตนกับผลประโยชน�ส�วนรวม 

                     1.10 ประกาศนโยบายการงดรับและให3ของขวัญทุกเทศกาลหรือโอกาสอ่ืนใด 
 (No Gift Policy) 

              2. กำหนดให3ดำเนินกิจกรรมการเสริมสร3างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
สุโขทัย ดังนี้  
           2.1 ส�งเสริมให3บุคลากรมีส�วนร�วมในการปฏิบัติหน3าท่ีโดยใช3หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
ด3วยความซื่อสัตย�สุจริต ระหว�างผู3บริหารสถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดและผู3อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย  

 2.2 โครงการปลูกฝbงและสร3างจิตสำนึกและค�านิยมการต�อต3านการทุจริตและไม�ทนต�อการทุจริต 
 2.3 โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให3สามารถแยกแยะระหว�างผลประโยชน�ส�วนตัว 

และผลประโยชน�ส�วนรวม อบรมให3ความรู3และปรับฐานความคิดแยกแยะผลประโยชน�ส�วนตัวและผลประโยชน�
ส�วนรวมให3กับเด็กและเยาวชนในการนำหลักสูตรต3านทุจริต 
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          2.4 โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต  
อบรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร  

 2.5 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสาธารณะชน ได้แก่ 

      - กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต “ ประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต” 
     - กิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ กิจกรรม 5 ส. ทำความดี 
     - กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
     - กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต / การจัดแสดงผลงานการดำเนินงาน 

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และการเสริมสร้างธรรมภิบาลในองค์กร 
     - กำหนดนโยบายให้ทุกกลุ ่มที ่ม ีการจัดประชุม อบรมฯ มีการร้องเพลงชาติ สวดมนต์  

ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณสุจริตทุกครั้งก่อนดำเนินการประชุม โดยให้ทุกกลุ่มถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

     - กำหนดให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณสุจริต  
                         - กำหนดให้ทุกกลุ่มจัดทำขั้นตอนการให้บริการ แก่ผู้มาใช้บริการ 

พร้อมติดไว้หน้าห้อง และจัดทำแบร์นเนอร์ประชาสัมพันธ์ไว้หน้าเว็บไซต์ของทุกกลุ่มงาน  
                         - มีช่องทางการประชาสัมพันธ์  
                           Website สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  https://ww2.sesaoskt.go.th/    
                           facebook   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  
https://www.facebook.com/spm.sukhothai/ 
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ส่วนที่ 2   
การนำมาตรการเพ่ือสง่เสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

 ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

    1. มาตรการและประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน ดังนี้ 

๑.๑ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

๑.2 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

๑.3 ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการบริหาร 

      จัดการเรื่องร้องเรียน 

๑.4. ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน 

       และการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 

๑.5 ประกาศมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่           
      การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
๑.6 ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน 

๑.7. ประกาศมาตรการกลไกให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 

       ในการดำเนินงาน 
๑.8 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      มัธยมศึกษาสุโขทัย  
๑.9 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
1.10 ประกาศนโยบายการงดรับและให้ของขวัญทุกเทศกาลหรือโอกาสอ่ืนใด 

 (No Gift Policy) 
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     2. กิจกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ดังนี้  
       2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา/บุคลากรในสังกัดและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  
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12 
 

          2.2 โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต 

การประกาศนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
               นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ได้ประกาศนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย 

การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส  ในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน  

ตามเกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใส  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย   
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     การจัดกิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  
นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารักษาราชการแทน  

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยพร้อมคณะบุคลากรร่วมกิจกรรมเข้าแถวร้องเพลง
ชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นกิจกรรม ที่แสดงออก เชิงสัญลักษณ์ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
การพบปะพูดคุยกับบุคลากร ให้ขวัญกำลังใจ และทบทวนภารกิจงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมแจ้งข้อ
ราชการและภารกิจต่างๆ ในรอบสัปดาห์ 
 

     
 
กิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงชาติ 
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กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 
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กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
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แสดงออก เชิงสัญลักษณ์ 
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    2.3 โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว 

และผลประโยชน์ส่วนรวม ในการอบรมให้ความรู้ 
นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยเป็นประธานในการประชุมประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน และผู้รับผิดชอบโครงการฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) และมอบหมายกลุ ่มงาน
รับผิดชอบตัวชี ้ว ัดในการประเมินข้อมูลสาธารณะ ณ ห้องประชุมเขาหลวงสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย  
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ประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  

นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยเป็นประธานในการประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน ในการดำเนินงานตามโครงการตาม
แผนปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และตรวจติดตามการประเมินคุณธรรมและความ
โปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน ่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 ความโปร่งใสของสำนักงาน ในปีงบประมาณ 2565 ตามที่ได้มอบหมายกลุ่มงานรับผิดชอบในการตอบข้อมูล ITA 
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       2.4 โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต อบรมสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร และหน่วยงานสถานศึกษา  
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๒.5 โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณะชน 

                       นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยะรรมและความสัมพันธ์สามัคคี  
บุคลากร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
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 - กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning day ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

             นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมพัฒนาทำความสะอาด ภายในและภายนอก
อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าทำความสะอาดฉีดพ่น
น้ำยาฆ่าเชื้อภายในสำนักงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -
19 ให้แก่บุคลากรในสังกัด รวมทั้งผู้มาติดต่อราชการ ทั้งนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อย่าง
เคร่งครัดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
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     - กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

               นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานรับนักเรียนในรูปแบบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 
2565  และเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค 
ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  มีกระบวนการ รับนักเรียนที่โปร่งใส 
เป็นธรรม เสมอภาค และตรวจสอบได้  เด็กได้เข้าเรียนและเรียนจนจบการศึกษา ภาคบังคับครบทุกคน   
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      การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
สู่ความเป็นเลิศ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ในการวางแผน  
ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล  
 

  



 

 

 

    - กิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต / การจัดแสดงผลงานการดำเนินงาน 

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

 - ทุกกลุ่มจัดทำแนวทางข้ันตอนการให้บริการ ในการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ 

 

   

 



 

 

 

การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ช่องทางการสื่อสาร 
ใน Website สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

https://www.sesaoskt.go.th/ 

 

 
  

 

 



 

 

 

https://www.facebook.com/spm.sukhothai/ 

 

ช่องทางการติดต่อ 

 

 

 



 

 

 

 
ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

 ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนการทุจริตและประพฤติมิชอบและการบริหาร 

จัดการเรื่องร้องเรียน 

 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน 

และการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 

                      ประกาศมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่    
การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

                      ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน 

                      ประกาศมาตรการกลไกให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการดำเนินงาน 

 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสุโขทัย  
                      ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

                      ประกาศนโยบายการงดรับและให้ของขวัญทุกเทศกาลหรือโอกาสอ่ืนใด (No Gift Policy) 

 

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ 

 ผลการประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ.256๔ ของ สพฐ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















































 

 

การมอบหมายกลุ่มงานรับผิดชอบตัวชี้วัดในการดำเนินงาน ตามคำสั่งสพม.สุโขทัย ที่ 135/2565 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตาม 

ตัวช้ีวัดที่ 9 

การเปดเผยขอมูล 

ตัวช้ีวัดย่อย ที่ ๙.๒  
ขอมูลพ้ืนฐาน  
(O๐๑ โครงสร้าง)  
 

การดำเนินงานขอมูลพื้นฐานต้องดำเนินการแสดงแผนผัง
โครงสร้างแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 

ที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ  
และการแบ่งส่วนราชการภายใน เช่น กลุ่ม/หน่วยงาน และ 
ก.ต.ป.น. เป็นต้น 

กลุ่มอำนวยการ 

นางชนิสร  โสภาจิตร 
รอง ผอ. สพม.สุโขทัย 

รักษาราชการแทน  
ผอ.สพม.สุโขทัย 

ผอ.กลุ่มอำนวยการ 

ตัวช้ีวัดย่อย ที่ ๙.๔ การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  
(O27)  หลักเกณฑ์ 

การบริหารและพัฒนา ทรัพยากร
บุคคล 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 ไดแก่ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา 

ต้องประกอบด้วย การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การ
บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร  
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร การให้คุณให้โทษ
และการสร้างขวัญกำลังใจ ควรดำเนินงานให้ตรงตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกำหนดและแสดงข้อมูลให้ชัดเจน  

กลุ่มบริหารงานบุคคล
และกลุ่มพัฒนาครู
บุคลากรทางการศึกษา
นางสาวทิวาพร  พุกกลิ่น 

นางนวพรรณ  อ้นมั่น 

 

รอง ผอ. สพม.สุโขทัย 

รักษาราชการแทน  
ผอ.สพม.สุโขทัย 

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูบุคลากร
ทางการศึกษา 

 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5  
การส่งเสริมความโปร่งใส 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  
การทุจริตและประพฤติ มิชอบ 

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ต้องแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ของ
หน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป 
เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วย 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษาทางไกลฯ 

นายนิรุติ  บวบขม 

 

 

รอง ผอ. สพม.สุโขทัย 

รักษาราชการแทน  
ผอ.สพม.สุโขทัย 

ผอ.กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา 

ผอ.กลุ่มกลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษาทางไกลฯ 

กลุ่มกฎหมายและคดี 



 

 

 

 

คณะดำเนินงาน 
 

 

คณะที่ปรึกษา 
นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษษราชการแทน 

                                            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

 

คณะทำงาน 
1. นางรัชนีกร งามนิกุลชลิน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

          2. นางสาวเผอิญ วงษ์ทับทิม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

๓. นางจิรโรจน์ จึระเจริญวงศ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

๔. นางเยาวเรศ รอดม่วง ผอ.กลุ่มอำนวยการ 

๕. นางวราภรณ์ เอมเปีย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

๖.  นางสาวทิวาพร  พุกกลิ่น ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

7. นางสาวสุวิมล  คงเชย หลนิเจริญ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
๘. นางนวพรรณ อ้นมั่น ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๙. นายทวีศักดิ์ นาโสก  นิติกรปฏิบัติการ 
1๐. นางสาวปริศนา มณีวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 

11. นางสาวจินตนา  ทองกล่ำ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 




