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ค าน า 
 

การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity    
and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูล  ผลการประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมเพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล  

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ        
(3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการด าเนินงาน 
(7)ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล (10) การป้องกันการทุจริต 
โดยประเมินผลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ            
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน         
(Open Data) ซ่ึงผลการประเมินค่าคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้ทราบประเด็นข้อบกพร่อง จุดอ่อนที่จะต้อง
แก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการวิเคราะห์ฯ ฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
จะเป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้มีอันดับและผล
คะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
  
 
 
            (นายรัฐอิสรา  กงวงษ์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
          เมษายน  2565 
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การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภ ูเขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
การขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภ ูเขต 2     

ให้เป็นเขตสุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทีมบริหารเขตพ้ืนที่ให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือขับเคลื่อน
อย่างเต็มก าลังความสามารถ การขับเคลื่อนน าโดย นายรัฐอิสรา  กงวงษ์ ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 3 ท่าน ผนวกกับบุคลากร
ทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกคน เห็นความส าคัญ มีความตระหนัก ต้ังใจส่งเอกสาร หลักฐานและรับการประเมิน 
ITA Online ทั้ง 3 ด้าน (IIT, EIT, OIT) และจากผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการด าเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ( ITA Online) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 ได้คะแนน 95.77 เป็นล าดับที่ 64 ของประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จึงก าหนด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ดังต่อไปนี้  

1.ผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศจากการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.06 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานอยู่ใน ระดับ B (Good)  

1.2 ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 95.77 ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ AA โดย ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตได้คะแนนสูงสุด 
100.00 คะแนน ส่วนตัวชีว้ัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน 
88.50 คะแนน  
  1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภ ูเขต 2 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2564) สรุปได้ดังนี้ 

 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 

2558 76.53 - - 
2559 77.85 เพ่ิมข้ึน +1.32 
2560 84.13 เพ่ิมข้ึน +6.28 
2561 80.26 ลดลง -3.87 
2562 79.62 ลดลง -0.64 
2563            84.06 เพ่ิมข้ึน +4.44 
2564 95.77 เพ่ิมข้ึน +11.71 
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  1.4 การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ท่ี
ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเรียงตามล าดับ
คะแนนได้ ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดบั หมายเหตุ 

1 10 การป้องกันการทุจริต 100.00 AA  

2 6 คุณภาพการด าเนินงาน 98.86  AA  

3 1 การปฏิบัติหน้าที่ 98.85 AA  

4 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 97.96 AA  

5 3 การใช้อ านาจ 97.53 AA  

6 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 96.10 AA  

7 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 95.67 AA  

8 2 การใช้งบประมาณ 94.16 A  

9 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 93.17 A  

10 9 การเปิดเผยข้อมูล 88.50 A  

 
คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ ความหมาย คะแนน หมายเหตุ 

AA Excellence 95.00-100.00 ผ่าน 

A Very Good 85.00-94.99 ผ่าน 

B Good 75.00-84.99 ไม่ผ่าน 

C Fair 65.00-74.99 ไม่ผ่าน 

D Poor 55.00-64.99 ไม่ผ่าน 

E Extremely Poor 50.00-54.99 ไม่ผ่าน 

F Fail 0-49.99 ไม่ผ่าน 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA จุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

จากผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นรายตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล       
ในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจดุที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้   

2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) ตัวชี้วัดที่ 1-5 ได้คะแนนเท่ากับ 28.82 (เป็นคะแนนที่ได้ท าการคูณค่าน้ าหนักแล้ว) 
ตัวบ่งชี้ที่ได้คะแนนต่ ากว่า 95.00 ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ คะแนนเท่ากับ 94.16 และตัวชี้วัดที่ 5  
การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนนเท่ากับ 93.67 แสดงให้เห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเปิดเผย
ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ในการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ รวมไปถึงการการแก้ไขปัญหา
การทุจริต นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและ
จุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ตั้งเป้าหมาย
ของแต่ละตัวชี้วัด ไว้ที่ร้อยละ 100.00 (เป็นคะแนนที่ยังไม่ได้คูณค่าน้ าหนักคะแนน)) 

 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 95.00) จ านวน 3 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที ่1 การปฏิบัติหน้าที่      
ร้อยละ 98.85 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ร้อยละ 97.53 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ร้อยละ 96.10    

  จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 95.00) จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วดัที่ 2 การใช้
งบประมาณ ร้อยละ 94.16 และ ตัวชี้วัดที ่5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ร้อยละ 93.67 

2.2  ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ตัวชี้วัดที่ 6-8 ได้คะแนนเท่ากับ 29.98 (เป็นคะแนนที่ได้ท าการคูณค่าน้ าหนักแล้ว) 
บ่งชี้ให้เห็นประชาชนหรือผู้มารับบริการในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นในการให้บริการ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่
ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ (โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ได้ตั้งเป้าหมายของแต่
ละตัวชี้วัด ไว้ที่ร้อยละ 100.00) 

 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 95.00) จ านวน 3 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ
ด าเนินงาน ร้อยละ 98.86 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ร้อยละ 97.96 และตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร ร้อยละ 95.67 

3.  ผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้คะแนนเท่ากับ 38.43 (เป็นคะแนนที่ได้ท าการคูณค่าน้ าหนักแล้ว)  

จุดแข็ง คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต คะแนนเท่ากับร้อยละ 100  แสดงถึงความพยายาม      
ของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างครอบคลุม เข้มงวด มีมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  
ท าให้โดยรวมแล้วหน่วยงานมีการด าเนินงานในด้านความโปร่งใสอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ 
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จุดที่ต้องพัฒนา คือ ตัวชี้วัดที่ 9 คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.50 บ่งชี้ให้เห็นว่า การเปิดเผยข้อมูล 
หน่วยงานยังขาดการวางระบบที่ดีในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ อย่างเป็น
ปัจจุบัน ท าให้โดยรวมแล้วหน่วยงานยังต้องด าเนินงานในด้านการเปิดเผยข้อมูลแก่ส่วนราชการอ่ืนๆ ให้ชัดเจน
มากกว่าเดิม  
 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

  9.1 ข้อมลูพ้ืนฐาน (O1-O9) 
  9.2 การบริหารงาน (O10-O17) 
  9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (O18-O24) 
  9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25-O28) 
  9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (O29-O33) 
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3. แนวทางการน าผลจากการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน      
ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้องพัฒนา  
ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)  
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)  
และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ดังนี ้

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  
การด าเนินงาน 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
O12 รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าป ี

รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 

 - มีผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปี  
- มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน 
อย่างน้อยประกอบด้วย สรุปผลการ
ด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม       
การใช้จ่าย งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  
 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและ 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

หลักเกณฑ์การบริหารและ 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล  
มีหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลยังใชบ้ังคับ ในหน่วยงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 อย่างน้อยประกอบด้วย  
- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
- การพัฒนาบุคลากร  
- การประเมินผลการปฏิบัตงิานบุคลากร  
- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 

ตัวชี้ วัดย่อยที่  9.5 การส่งเสริม
ความโปร่งใส  
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 

การทุจริตและประพฤติ มิชอบ 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 

การทุจริตและประพฤติ มิชอบ 
- มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนเก่ียวกับ การทุจริตและประพฤติ     มิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง 
ช่องทางออนไลนโ์ดยแยกต่างหากจากช่องทาง
ทั่วไป เพื่อเป็นการ คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับ แนวปฏบิัติ การ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ  
- สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน 

 
 



แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  

      ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 

ประเด็นการประเมิน 
 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
(ก าหนดแผนราย  

ไตรมาส) 
 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

1. รายงานผลการ 
     ด าเนินงานประจ าปี 

จัดท าสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของ สพป.หนองบัวล าภู 
เขต 2 

กรกฎาคม - กันยายน 
2565 

มีสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565           
ของ สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 

กลุ่มนโยบาย
และแผน 

 
        ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประเด็นการประเมิน 
 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
(ก าหนดแผนราย 

ไตรมาส) 
 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

3. หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เช่น หลักเกณฑ์การ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากร ,การบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากร,การพัฒนาบุคลากร,

ตุลาคม 2564 - กันยายน 
2565 

1. หน่วยงานมีหลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร ,การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร,

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
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ประเด็นการประเมิน 
 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
(ก าหนดแผนราย 

ไตรมาส) 
 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร,
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ
ก าลังใจ,รางวัลคุรุสดุดี หรือรางวัลเชิดชู
เกียรติอ่ืนๆ 

การพัฒนาบุคลากร,การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร,การให้คุณให้โทษ
และการสร้างขวัญก าลังใจ,รางวัลคุรุสดุดี 
หรือรางวัลเชิดชูเกียรติอ่ืนๆ 
2.บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ได้รับรู้ 
รับทราบและถือปฏิบัติ ตามค าสั่ง 
ระเบียบวาระข้อตกลง ตามหลักเกณฑ์
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
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ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นการประเมิน 
 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุง
ตามข้อสังเกตผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
(ก าหนดแผนรายไตรมาส) 

 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

2. การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

จัดท าช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน  
การทุจริตและประพฤติ มิชอบที่เป็น
เอกเทศในเว็ปไซต์หรือช่องทาง
ออนไลน์อ่ืนๆ  ที่มีความหลากหลาย 
เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค อินสตราแกรม ทวิ
สเตอร์ ฯลฯ 

ตุลาคม 2564–กันยายน 2565 
   

 

มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ
แจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป 
เพ่ือเป็นการ คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับ   
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงาน 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
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รายละเอียดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนนิงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
มาตรการ ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ แนวทางการก ากับติดตาม ผู้รับผิดชอบ 

1. มาตรการ กลไกลและระบบ    
ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

1. การพิจารณาเนื้อหาในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร
ก่อนลงบนเว็ปไซต์ 
2. การปรับปรุงพัฒนาเว็ปไซต์ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
โดยค านึงถึงความเหมาะสมแก่สถานการณ์และความ
พร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรในหน่วยงาน 
3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
4. การให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล การรักษาความม่ันคงปลอดภัยบนเว็ปไซต์ 
5. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสารธารณะ เช่น 
โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน/
อ านาจหน้าที่/สถานที่ติดต่อ/ค าแนะน าในการติดต่อ
หน่วยงาน/กฎหมายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน/
ค าสั่ง/ข้อบังคับ/ค าสั่ง/หนังสือเวียน/ระเบียบ/ 
แบบแผน/นโยบาย 
6. การระบุขั้นตอน/วิธีการการด าเนินงาน/เวลา/
ผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่าง
ชัดเจน 
7. การก าหนดกลไกการก ากับติดตามการด าเนินงาน
เผยแพร่ข้อมูล 

1. การก าหนดภาระ รับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล 
บริหารจัดการเว็ปไซต์อย่างน้อย 2 คน เพื่อท างานแทน
กันได้  
2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเป็นปัจจุบัน
ของข้อมูลทุกรายการที่เผยแพร่บนเว็ปไซต์ของ
หน่วยงาน  
3. การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายการ
ข้อมูล ข่าวสาร ตามมาตรฐานบนเว็ปไซต์อิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วยงาน ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ        
พ.ศ. 2540 และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการก าหนด 
4. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม พรบ. ว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 อย่าง
เคร่งครัดเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลด
โอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
5. หน่วยงานควรส่งเสริม เพิ่มพูนความรู้และทักษะ     
การบริหารจัดการเว็ปไซต์ การรักษาความมั่นคง 
ปลอดภัยสารสนเทศ ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทั้ง
การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ 
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มาตรการ ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ แนวทางการก ากับติดตาม ผู้รับผิดชอบ 

2. มาตรการ กลไกลการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. ศึกษาภารกิจงาน/ลักษณะงานของกลุ่ม มีการศึกษาภารกิจงานที่ต้องก าหนดมาตรการ กลไก 
หรือระบบของกลุ่มในการให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน 

 ผู้อ านวย 
การกลุ่ม 
ทุกกลุ่มและ
ศึกษานิเทศก์
ทุกคน 2. ก าหนดมาตรการหลัก 2.1 มีการสั่งการจากผู้บริหารที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า

มามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ร่วมด าเนินการใน
ภารกิจงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 
2.2 มีประกาศ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการที่
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.3 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามภารกิจงาน/
ลักษณะงานตามข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
2.4 มีการน าผลสรุปไปด าเนินการปรับปรุง พัฒนาแก้ไข
ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป 
2.5 มีการรายงานผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ/
ความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชา 

3. ก าหนดมาตรการเสริม มีหลักฐานของกลุ่มงานที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน เช่น สรุป
รายงานผล ภาพประกอบหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เหมาะสม 

 4. ก าหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วม 

4.1 กลุ่มงานมีการก าหนดการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินงานเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆของหน่วยงาน ดังนี้ 
- แสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
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มาตรการ ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ แนวทางการก ากับติดตาม ผู้รับผิดชอบ 

- แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน 
- การประชุม อบรมหรือสัมมนาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4.2 มีการรายงานสรุปผลการเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละ
ภารกิจงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และน าไปปรับปรุง 
พัฒนา แก้ไข ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป 

5. ก ากับติดตามผลการด าเนินการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย 

5.1 ปฏิทินการติดตามผลการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่ม
งานมีการสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจ
งาน/ลักษณะงาน 
5.2 ผลส าเร็จของการด าเนินงานเป็นไปตามมาตรการ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
1.แจ้งรายละเอียดการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
 
2. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างและเสนอขอความ
เห็นชอบ 
 
 
 
 
 

- ประชุมชี้แจงตามแนวทางการจัดท าแผนการจัดซื้อ 
  จัดจ้างประจ าปี 
- แจ้งรายละเอียดวงเงินงบประมาณในการจัดท า 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
- จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี เสนอหัวหน้า 
  หน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบซึ่งรายละเอียด 
  อย่างน้อยดังนี้ 
    - ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
    - วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โดยประมาณ 
    - ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
    - รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด คือ จัดท า 

กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 
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มาตรการ ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ แนวทางการก ากับติดตาม ผู้รับผิดชอบ 

 
 
3. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
4. บันทึกรายงานผลการพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. จัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

หนังสือขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ  
จัดจ้าง และน าเสนอเพ่ือขออนุมัติ     
- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ของ 
กรมบัญชีกลางเว็บไซต์ของส านักงานและปิดประกาศ 
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของส านักงาน 
บันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน 
ประกอบตามรายการดังนี้ 
    - รายงานของซื้อขอจ้าง 
    - เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขต 
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
ที่จะซื้อหรือจ้างและผลการพิจารณาในครั้งนั้น 
      (ถ้ามี) 
    -  ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน 
       และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 
    -  ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
    -  บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
    -  ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อ  
       จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
    -  สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไข 
       สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี) 
    -  บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
- จัดเก็บบันทึกรายงานผลการพิจารณาไว้อย่างเป็น 
ระบบเพ่ือประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูล 
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มาตรการ ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ แนวทางการก ากับติดตาม ผู้รับผิดชอบ 

4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 

1. การรับเรื่อง ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
จากช่องทางการร้องเรียน ๔ ช่องทาง  
2. การคัดแยกหนังสือ วิเคราะห์เนื้อหา ของเรื่อง
ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
3. สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือ ถึง
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ทราบและพิจารณา  
4. ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ / ตอบ
ข้อซักถาม ชี้แจงข้อเท็จจริง  
5. แจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือทราบเบื้องต้น 
ภายใน 15 วัน  
6. รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการ 
ด าเนินงานจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
7. เก็บข้อมูลใน ระบบสารบรรณ เพื่อการ
ประมวลผล และสรุปวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร  
8. จัดเก็บเรื่อง 

1. การเสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการเก่ียวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของ
รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง  
2. ประสาน เร่งรัด ให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการ  
3. ด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติ
หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ  
4. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
พนักงานของรัฐ 
5. ประสานงานที่เกี่ยวขอ้งกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ การ
คุ้มครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
6. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ และการ
คุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
7. ปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่ม
กฎหมาย
และคดี 
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มาตรการ ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ แนวทางการก ากับติดตาม ผู้รับผิดชอบ 

5.มาตรการป้องกันการรับสินบน 1. บุคลากรในสังกัดต้องละเว้นจากการแสวงหา
ประโยชน์มิชอบไม่รับหรือถามน าถึงการให้ หรือรับ
ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล 
นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้รับ
ตามกฎหมาย หรือ กฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัย
อ านาจตามกฎหมาย ยกเว้นกรณีการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ตาม
หลักเกณฑ์และจ านวนที่กฎหมายก าหนด 
2. การให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 
ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของ
ผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากกรณีปกติ ประเพณี
นิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน กรณีจ าเป็นต้องรับ
หรือต้องให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดย
ธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยมเพ่ือรักษา
ไมตรี มิตรภาพ ความสันพันธ์อันดีระหว่างบุคคล 
ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบต่างๆที่เก่ียวข้อง โดยของขวัญหรือทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดที่รับหรือให้แก่กันนั้นต้องมีมูลค่า
ในการรับจากแตล่ะบคุคลแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท 
3. การต้อนรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บริหาร
ผู้บังคับบัญชา ให้ต้อนรับโดยสมควร หากมีความ
จ าเป็นต้องจัดเลี้ยงรับรองให้จัดแบบเรียบง่ายและ
ประหยัด อาหารที่เลี้ยงควรเป็นอาหารประจ า
ท้องถิ่น ราคาประหยัด รวมถึงการจัดหาที่พักให้

1. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่รับสินบนต่อต้านทุจริต 
2. จัดท าประกาศไม่รับของขวัญหรืองดรับของขวัญไว้ใน
สถานที่ปฏิบัติงาน 
3. จัดท าหนังสือแจ้งประกาศเจตจ านงเพ่ือเป็นแนวทาง
ร่วมปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต 
4. ติดประกาศประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข่าวสารและ
นโยบายต่อต้านการคอรัปชั่นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบ
และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
5. ด าเนินการทบทวนหรือสอบทานมาตรการป้องกัน
การรับสินบนตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละครั้ง 
เพ่ือให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ข้อสั่งการ เป็นต้น 
6. จัดท าข้อมูลสถิติการร้องเรียน การรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ พร้อมทั้ง
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข แล้วรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 
7. ให้หน่วยงาน/สถานศึกษา มีคณะกรรมการบริหาร
เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ของหน่วยงาน/
สถานศึกษา ดังนี้ 
7.1 วางแผนการรับบริจาคและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 
7.2 พิจารณาการรับบริจาคเงินและทรัพย์สินที่มีผู้
บริจาค 
7.3 วางแผนการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค  
7.4 จัดท ารายงานการรับจ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 
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มาตรการ ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ แนวทางการก ากับติดตาม ผู้รับผิดชอบ 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและไม่จ าเป็นต้อง
มีของขวัญหรือของที่ระลึก 
4. การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด ที่อาจน ามาซึ่งความเสี่ยงต่อ
คอรัปชั่นหรืออาจก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาระ
ให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทน 
5. การให้หรือรับบริจาคทรัพย์สินหรือเงินสนับสนุน
ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายโดย
ต้องมั่นใจว่าเป็นเงินบริจาคหรือสิ่งของสนับสนุน
ไม่ได้ถูกน าไปเพ่ือเป็นข้ออ้างในการติดสินบน 
6. มีความเป็นกลางทางการเมืองโดยจะต้องไม่ให้การ
สนับสนุนหรือการกระท าอันเป็นการฝักใฝ่พรรค
การเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม 
7. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการให้หรือ
รับสินบน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด 
8. สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ปฏิบตัิงานในสังกัดเห็น
ความส าคัญและมีจิตส านึกในการต่อต้านการรับ
สินบน การทุจริต คอร์รัปชัน สร้างวัฒนธรรมสุจริต
ในองค์กร รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพ่ือ
ป้องกันการให้หรือการรับสินบนทุกรูปแบบ 

7.5 ติดตามและตรวจสอบการรับ – จ่ายเงิน/ทรัพย์สินที่
มีผู้บริจาค 
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มาตรการ ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ แนวทางการก ากับติดตาม ผู้รับผิดชอบ 

9. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานใน
สังกัดหรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน
การให้หรือรับสินบนทุกรูปแบบ โดยจะให้ความเป็น
ธรรมและปกป้องผู้ปฏิบัติงานในสังกัดที่ปฏิเสธการ
รับสินบน 

6.มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1. ให้มีการจัดท าประกาศมาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว  
2. มีการจัดท าคู่มือป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (คู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน) ของหน่วยงาน  
3. มีการด าเนินงานหรือจัดกิจกรรมที่สร้างความรู้
ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงานที่ไม่ขัดต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม  
4. ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุง
มาตรการ และกระบวนการจัดการ การขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและ
ปฏิบัติตาม  
5. มีการจัดการและลงโทษเจ้าหน้าที่ 
ผู้กระท าความผิดให้เป็นไปตามกฎระเบียบและ
มาตรฐานขององค์กร 

1. มีการจัดท าประกาศมาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
และให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติตามประกาศ
ดังกล่าวโดยเคร่งครัด  
2. มีกลไกการส่งเสริมการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

กลุ่มนเิทศฯ/
กลุ่ม

กฎหมาย
และคดี 
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มาตรการ ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ แนวทางการก ากับติดตาม ผู้รับผิดชอบ 

7.มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ 

1. การเน้นกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
และจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์
มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึง กระบวนการ 
ขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพ่ือ
เป็นกรอบในการปฏิบัติงานอันจะน าไปสู่การลดการ
ใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 
 2. น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการ
สืบค้นเพ่ือน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือลดการ
ใช้ดุลพินิจในการด าเนินงาน 

1. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ก ากับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับหนังสือสั่งการ มาตรฐาน คู่มือปฏิบัติงานและ
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการใช้
ดุลพินิจในทางมิชอบให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้
ผู้ปฏิบัติงานแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง 
2. ทุกส่วนงานต้องส่งเสริมวิธีการต่างๆเพ่ือลดการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เช่น การ
พิจารณาร่วมกันในรูปของคณะกรรมการ การน าแนว
ทางการมีส่วนร่วมหรือการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการ 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

 
จากการปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานของส านักงานเขต ท าให้ผู้บริหาร บุคลกร เจ้าหน้าที่ 

ในส านักงานเขต ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญของปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ สร้างความซื่อสัตย์ สุจริต  
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การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

วันที่ 18 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 
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ผลการประเมิน ITA ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (SWOT) ของ สพฐ.. 
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เอกสาร ศน.ล าดับท่ี 21/2564 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 




