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ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 42 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
 
 



 
ค าน า 

 
       การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment :-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เ พ่ือมุ่ งหวัง              
ให้หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและ    
น าข้อมูลผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของ
หน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อน
มาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานใน
การยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อ
สาธารณะ ท้ังในระดับชาติและระดับสากล 
 

        รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ฉบับนี้ ประกอบด้วย ผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 
ตัวชี้วัด ได้แก่  (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สิน         
ของราชการ   (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร      
(8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล (10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผล     
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data)          ซึ่ง
ผลการประเมินค่าคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อันจะน าไปสู่การพัฒนาต่อไป 
 

       ขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้อ านวยการกลุ่ม และบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 42 ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณธรรมและ         
ความโปร่งใสในการการด าเนินงานของหน่วยงานจนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
 
 
 
 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
               หน้า 
 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สพม. เขต 42                 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สพม. เขต 42        1 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน         2 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่แสดงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนา 
 2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 2.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 2.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
3. แนวทางการน าผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน                5 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ภาคผนวก 
 - ผลการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ได้มีการวางแผนการขับเคลื่อนและยกระดับ 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  โดย
ค านึงถึงปัจจัยที่จะส่งผลต่อความส าเร็จในการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ดังนี้ 1. ทีมน า ประกอบด้วย ผู้บริหารเป็น
แบบอย่างที่ดี ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ 2. ทีมท า ได้แก่  บุคลากรในหน่วยงานมีความรักความสามัคคี 
เปิดใจรับฟังและพร้อมด าเนินการ  ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  และ 3. ทีมประสาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
งานการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวกใน
การด าเนินงาน โดยทั้ง 3 ทีม ให้ความส าคัญ และมีความตระหนัก ตั้งใจขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการต่าง ๆ 
เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้บุคลากรในสังกัดมีความสุจริต โปร่งใส ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล  และด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อไป  
      เพ่ือเป็นการพัฒนาและยกระดับผลการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานในปีต่อไป  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จึงก าหนดมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้ 
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    มัธยมศึกษา เขต 42  
       1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ที่ผ่านมา (พ.ศ.2558 - 2563) สรุปได้ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA ระดับคุณธรรม ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 73.12 สูง - 
2559 81.89 สูงมาก        + 8.77 
2560 85.39 สูงมาก       + 3.5 
2561 85.51 สูงมาก       + 0.12 
2562 81.18 B       - 4.33 
2563 91.27 A       + 10.09 

 
      1.2 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.27 ผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A  โดยผลการประเมินด้านแบบส ารวจ
การรับรู้ของบุคลากรภายใน (แบบ IIT) ร้อยละ27.83 ผลการประเมินด้านแบบส ารวจการรับรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (แบบ EIT) ร้อยละ 24.46 และผลการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (แบบ OIT) ร้อยละ 
38.98 
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     1.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แยกเป็นรายตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบตัหิน้าที ่ 97.33 AA 2 
2 การใช้งบประมาณ 89.46 A 6 
3 การใช้อ านาจ 94.81 A 4 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 89.28 A 7 
5 การแก้ไขปญัหาการทุจริต 93.00 A 5 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 88.02 A 8 
7 ประสิทธิภาพการสือ่สาร 77.16 B 10 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน 79.37 B 9 
9 การเปิดเผยข้อมูล 94.92 A 3 

10 การป้องกนัการทุจรติ 100 AA 1 
  

               คะแนนการประเมินตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 - 100  
A Very Good 85.00 -94.99  
B Good 75.00 -84.99  
C Fair 65.00 -74.99  
D Poor 55.00 -64.99  
E Extremely Poor 50.00 – 54.59  
F Fail 0 – 49.99  

 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต  
    พ้ืนที่การศึกษา ออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือน าไปสู่การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา 
     การด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 
        จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยแยกเป็นรายตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนาไว้ดังนี้ 
  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ภาพรวมมีคะแนนร้อยละ 97.33  เป็นผลคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ
ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตาม
หลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้น
ในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วน
ตัวอย่างเท่าเทียมกัน 
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            ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ภารรวมมีคะแนนร้อยละ 89.46 เป็นผลคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็น            ท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่
อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย จะเห็นได้ว่า หน่วยงาน   
ควรให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานตนเองมากขึ้น 
  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ภาพรวมมีคะแนนร้อยละ 94.81  เป็นผลคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่น
ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 
  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ภาพรวมมีคะแนนร้อยละ 89.28 เป็นผลคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการในประเด็ นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการภายในหน่วยงานไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และ
การยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชั ดเจนและ
สะดวก      จะเห็นได้ว่าบุคลากรอาจได้รับทราบและปฏิบัติ รวมทั้งมีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการค่อนข้างน้อย 
  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ภาพรวมมีคะแนนเท่ากับร้อยละ 93.00 เป็นผล
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดย
หน่วยงานมีการจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมามีการสร้างการรับรู้การป้องกันการทุจริตโดยสร้างความรู้ 
สร้างความตระหนักและร่วมกันก าหนดแผนงานการป้องกันการทุจริตในระดับเขตพ้ืนที่ อย่างไรก็ดี ก็ควร
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม โครงการควรด าเนินการตามแผนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
  ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการด าเนินงาน  ภาพรวมมีคะแนนเท่ากับร้อยละ 88.02 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ      
การด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน
และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด จะเห็นได้ว่าประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ
การด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้มีการให้ข้อมูล     
ที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการ
เรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้ ควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้ง    
มีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงวิธีการขั้นตอนให้ดียิ่งขึ้น และเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ 
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  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ภาพรวมมีคะแนนเท่ากับร้อยละ 77.16 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพ
การสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนที่ควร
รับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถติดต่อสอบถามให้ข้อเสนอแนะ และการร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  ภาพรวมมีคะแนนเท่ากับร้อยละ 79.37 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการ
ปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการด าเนนิงาน
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีการด าเนินการในเรื่องกระบวนการเปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความ
ต้องการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
   ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  ภาพรวมมีคะแนนเท่ากับร้อยละ 94.92 เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์หน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การลบริหาร
งาน ได้แก่ แผนปฏิบัติการ การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารงานบุคคล ได้แก่ นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบาย หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการ         
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหาร
และการด าเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งผู้รับผิดชอบควรเตรียมการวางแผน และพัฒนาการด าเนินการเผยแพร่
ข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ให้มากยิ่งขึ้น 
    ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนน
จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริการ การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ การ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการขับเลื่อนการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ และการด าเนินการตามมาตรการภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  
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3. แนวทางการน าผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต  
    พ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานใน 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จะเห็นได้ว่ามีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้องปรับปรุง
และพัฒนาอย่างยิ่ง  ซึ่งมีผลการประเมินระหว่าง 75.00 - 84.99  (ระดับ B )  จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ 
ตัวชี้วัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  และตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  ดังนั้น จึงได้น าผล
การประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา 
ตัวชีว้ัดที่ 7  
ประสิทธิภาพการสือ่สาร 
 

1. มีการเผยแพร่ข้อมูลเข้าถงึง่ายไม่ 
ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย 
2. มีการเผยแพร่ผลงานหรอืมูลที ่
สาธารณชนควรรับทราบอยา่งชัดเจน 
3. มีชอ่งทางการตดิต่อ ช่องทางการ 
รับฟังค าติชมหรือความคดิเห็น
เกี่ยวกบัการเดนิการ/การใหบ้ริการที่
หลากหลาย 
4. มีการชีแ้จงและตอบค าถามแก่
ผู้รับบริการเมื่อมีข้อกงัวลสงสัย
เกี่ยวกบัการด าเนนิงานที่ชดัเจน 
5. มีชอ่งทางให้ผู้มาตดิต่อรอ้งเรียน 
การทุจรติของเจ้าหนา้ที่ในหน่วยงาน 

1. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของเขตพ้ืนที่ 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ที่
เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อนและให้ผู้รับบริการ
รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน 
2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์
ประเภทต่าง ๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
หน่วยงานมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย 
3. เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสาร และ
ช่องทางการร้องเรียนระหว่างเขตพ้ืนที่ กับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานอื่นให้มี
ความหลากหลายขึ้น  
4. สร้างการรับรู้และความตระหนักใหก้ับ
บุคลากรในหน่วยงานเพ่ือใหค้วามส าคัญ
ต่อการเผยแพรป่ระชาสัมพนัธ์ขอ้มูลที่
ถูกตอ้ง รวดเรว็ รวมทั้งการชี้แจงข้อสงสัย
ให้แก่ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียได้รบัทราบอย่าง
ชัดเจน 
5. ก าหนดมาตรการและวธิกีารก ากับ
ติดตามด้านประสิทธิภาพการสื่อสารของ
หนว่ยงานที่ชัดเจน 
6. ก ากับ ตดิตามผลการด าเนินงานตาม 
มาตรการด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ของหนว่ยงานเพื่อเปน็ข้อมลูในการ 
ปรับปรุง พัฒนา 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่พัฒนา 
ตัวชีว้ัดที่ 9  
การปรับปรุง
กระบวนการ 
ท างาน 

1. เจ้าหนา้ที่ในหน่วยงานมกีาร
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัตงิาน/ 
การใหบ้ริการใหด้ีขึน้ 
2. มีการปรับปรุงวิธกีารและขั้นตอน 
การด าเนนิงาน/การให้บริการให้ดขีึ้น 
3. มีการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการ
ด าเนินการ/การให้บริการใหเ้กิดความ
สะดวกรวดเรว็ยิ่งขึน้ 
4.มีการเปดิโอกาสให้ผูร้ับบริการหรือ 
ผู้มีส่วนได้สว่นเสียเขา้ไปมีสว่นรว่ม 
ในการปรับปรุงพฒันาการด าเนินงาน 
การใหบ้ริการทีด่ีขึ้น 

1.สร้างความรูค้วามเขา้ใจและปลูกฝงั 
จิตส านกึที่ดตี่อการพัฒนางานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบใหแ้กบุ่คลกรในหน่วยงาน 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา 
ทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง 
ส่งเสริมสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ที่ 
จ าเป็นต่อการด าเนินงานใหแ้ก่บคุลากร 
ในหนว่ยงานอย่างเพียงพอ 
3.ส่งเสรมิสนบัสนนุให้บคุลากรมคีู่มือการ
ปฏิบัติงานทัง้คู่มือของกลุ่มและคู่มือ
รายบุคคล 
4.ก าหนดขัน้ตอนการด าเนนิงานและ 
ขั้นตอนการใหบ้ริการที่ชดัเจนและสร้าง
การรบัรู้ใหบุ้คลากรรบัทราบและปฏิบตัิ
อย่างจริงจงั 
5. ก าหนดมาตรการและวธิกีารก ากับ 
ติดตามด้านการปรบัปรงุกระบวนการ
ท างานอย่างชดัเจน 
6. ก ากับ ตดิตามผลการด าเนินงานตาม 
มาตรการด้านการปรบัปรุงกระบวนการ
ท างานของหนว่ยงานเพ่ือเปน็ข้อมูลใน
การปรับปรุง พัฒนา 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม 
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ก าหนดด าเนินการ 
และแล้วเสร็จ 

(ก าหนดแผนรายไตรมาส) 
เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

1. การเผยแพร่ข้อมูลเข้าถึงง่ายไม่ 
ซับซ้อน และมีช่องทางหลากหลาย 
2. มีการเผยแพร่ผลงานหรือมูลที่ 
สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน 
3. มีช่องทางการติดต่อ ช่องทางการ 
รับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเดินการ/การให้บริการที่
หลากหลาย 
4. มีการชี้แจงและตอบค าถามแก่
ผู้รับบริการเมื่อมีข้อกังวลสงสัย
เกีย่วกับการด าเนินงานที่ชัดเจน 
5. มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน 
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

1. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของเขตพ้ืนที่ 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ที่
เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อนและให้ผู้รับบริการ
รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน 
2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์
ประเภทต่าง ๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
หน่วยงานมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย 
3. เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสาร และ
ช่องทางการร้องเรียนระหว่างเขตพ้ืนที่ กับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานอื่นให้มี
ความหลากหลายขึ้น  
4. สร้างการรับรู้และความตระหนักใหก้ับ
บุคลากรในหน่วยงานเพ่ือใหค้วามส าคัญ
ต่อการเผยแพรป่ระชาสัมพนัธ์ขอ้มูลที่
ถูกตอ้ง รวดเรว็ รวมทั้งการชี้แจงข้อสงสัย
ให้แก่ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียได้รบัทราบอย่าง
ชัดเจน 

มีนาคม - 
กรกฎาคม 2564 

 
 

มีนาคม –  
กรกฎาคม 2564 

 
 

มีนาคม –  
กรกฎาคม 2564 

 
 

มีนาคม –  
กรกฎาคม 2564  

1. เว็บไซต์หน่วยงานมีข้อมูล
ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่
เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน 
2. หน่วยงานมีสื่อประชาสัมพันธ์ 
เชิงสร้างสรรค์หลากหลายช่องทาง 
และมีช่องทางการร้องเรียนที่ผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้มากขึ้น 
3. บุคลากรในหน่วยงานให้ความ 
ส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ 
ถูกต้อง รวดเร็ว 
4. หน่วยงานมีมาตรการและ 
แนวทางการก ากับติดตามการ 
ด าเนินงานด้านประสิทธิภาพ 
การสื่อสาร 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

 
 

กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 

 
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล และ 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ตัวช้ีวัดที่ 8 ด้านการปรับปรุงระบบการท างาน 

ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม 
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
(ก าหนดแผนรายไตร

มาส) 
เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

1. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/ 
การให้บริการให้ดีขึ้น 
2. มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน 
การด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
3. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินการ/การให้บริการให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
4.มีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานการ
ให้บริการที่ดีขึ้น 
 

1.สร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝัง 
จิตส านึกท่ีดีต่อการพัฒนางานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบให้แก่บุคลกรในหน่วยงาน 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา 
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง 
ส่งเสริมสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
การด าเนินงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
อย่างเพียงพอ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีคู่มือการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มและคู่มือรายบุคคล 
 4. ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานและ 
การให้บริการที่ชัดเจนและสร้างการรับรู้ให้
บุคลากรรับทราบและปฏิบัติอย่างจริงจัง 
5. ก าหนดมาตรการและวิธีการก ากับ 
ติดตามด้านการปรับปรุงกระบวนการท างาน
อย่างชัดเจน 
6. ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตาม 
มาตรการด้านการปรับปรุงกระบวนการหรือ
ระบบท างานของหน่วยงานเพื่อเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุง พัฒนา 

มีนาคม –  
กรกฎาคม 2564 

 
มีนาคม –  

กรกฎาคม 2564 
 
 
 

มีนาคม – 
กรกฎาคม 2564 

 
มีนาคม – 

กรกฎาคม 2564 
 
 

มีนาคม –  
กรกฎาคม 2564 

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ 
และมีการพัฒนาตนเองและ 
พัฒนางาน 
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
ด้านเทคโนโลยี สามารถน ามาปรับ 
ใช้ในงานที่รับผิดชอบได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
3.บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงาน 
ที่ชัดเจน และสามารถชี้แจงข้อมูล 
การด าเนินงานแก่ผู้รับบริการ 
ได้อย่างชัดเจน 
4. หน่วยงานมีมาตรการและ 
แนวทางในการก ากับติดตาม 
การปฏิบัติงานด้านการปรับปรุง
ระบบการท างาน 
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

และ 
กลุ่มกฎหมายและคดี 

 
 
 

 



  

 
           ภาคผนวก 

 
                 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42  
                    ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

.......................................... 

 ตามท่ียุทธศาสตร์ขาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 พ.ศ.2560 - 2564 
ได้ก าหนดมาตรการห้องการการทุจริตเชิงรุก เป็นกลยุทธ์ส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ รวมถึงพัฒนากลไกและระบบป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และหน่วยงานในสังกัด ด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์วิจริต มีความโปร่งใส
และปราศจากการทุจริต โดยมุ่งมั่นบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดระบบความ
พร้อมรับผิดและพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและรับผิดชอบในสิ่งที่ได้ด าเนินการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จึงได้ด าเนินการประกาศมาตรการภายใน
เพ่ือให้สาธารณชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตให้ข้าราชการ 
ลูกจ้าง และบุคลากรทุกคนในหน่วยงานขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและพัฒนาสู่องค์กรคุณธรรม 
จ านวน 7 มาตรการ ดังนี้ 
 1. มาตรการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะ 
 2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
 3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนและทุจริต 
 5. มาตรการป้องกันการรับสินบน 
 6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
 8. ให้ด าเนินการตามนโยบายและมาตรการที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศนี้ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ
อ่ืนใดที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เห็นควรก าหนดในภายหลังเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรการ 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 



 

 
นโยบายและมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  มุ่งม่ันที่จะด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โดยยึดมั่นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดระบบความพร้อมรับผิดและพร้อม
ที่จะถูกตรวจสอบ และรับผิดชอบในทุกกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ปฏิเสธและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 
รวมถึงการสร้างจิตส านึกให้บุคลากรยึดมั่นในมาตรฐานจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่เสมอ จึงก าหนด 
“นโยบายและมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต” ภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการ
ป้องกันการทุจริตให้คณะบริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรทุกคนในหน่วยงานขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนและพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน รวมถึงเป็นการป้องกันการทุจริตกับทุกกิจกรรมของ
องค์กร ตลอดจนเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการกระท าและตัดสินใจที่ อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ด้วยความสุจริตใจ     
มีความเป็นกลาง และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและ
ราชการเป็นหลัก  
 2. การบริหารงานขององค์กรด้วยหลักการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยห้ามในการให้และรับ
สินบนในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุม ยึดถือหลักการโดยจะ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตไม่ว่าด้วยการเรียก รับ และจ่ายสินบน  
 3. ไมก่ระท าการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต การให้หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม หรือใช้อิทธิพลทางต าแหน่งราชการ เพ่ือให้
ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง  
 4. การปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ       
โดยยึดถือกฎหมาย แนวทาง และระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด  
 5. ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม อีกทั้งหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อซื่อเสียงของ
หน่วยงาน  
 6. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจ          
ที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือมีส่วนร่วมเก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น  
 7. พิจารณาการมีส่วนร่วมแสดงเจตนารมณ์โดยให้ความร่วมมือกับกิจกรรมรณรงค์ในการต่อต้าน  
การทุจริตคอร์รัปชั่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 8. ให้ผู้บริหารและหัวหน้าทุกกลุ่มงาน มีหน้าที่ร่วมกันสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน 
สร้างส านึกที่ดีในการบริหารงานและการท างานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยก ากับดูแล ตรวจสอบและให้
ค าแนะน าการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดสม่ าเสมอ เพ่ือสร้างความซื่อสัตย์ สุจริตและโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการและเพ่ือป้องกันการกระท าที่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริตขึ้น  



 9. มอบหมายให้มีคณะกรรมการติดตาม ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือระบบ    
ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยคณะกรรมการ
จะท าการสอบทานมาตรการควบคุมภายในที่เก่ียวข้อง รวมถึงรายงานการก ากับติดตามให้ผู้บริหารทราบ  
 10. หากผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการทุจริตจะต้องได้รับ
บทลงโทษทางวินัยแล้วแต่กรณี โดยให้เป็นไปตามระเบียบฯ  
 11. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึก ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา ทั้งนี้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เปิดช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน หรือแจ้งกรณี
พบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและมีกล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ที่บริเวณ
ด้านหน้าส านักงานฯ  
 12. ให้เผยแพร่มาตรการนี้ผ่านระบบเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือแจ้งเวียนให้
ส่วนราชการภายในได้ทราบโดยทั่วกัน บุคลากรทุกคนในหน่วยงานจะอ้างความไม่รับรู้เพ่ือให้พ้นหน้าที่หรือ 
ให้พ้นความรับผิดตามมาตรการนี้มิได้  
 ทั้งนี้ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ทุกภารกิจต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามนโยบายและมาตรการ  
เพ่ือป้องกันการทุจริต จึงก าหนดมาตรการไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  
 1.1 สาธารณชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ได้อย่างสะดวกในช่องทางที่ ก าหนด มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ       
ที่สามารถตรวจสอบได้  
 1.2 ต้องใช้ระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ด้วยความรับผิดชอบและต้องไม่ก่อให้เกิดความ
แตกแยก การท าให้ผู้อื่นเสียหาย การท าลายขวัญ หรือส่งเสริมให้เกิดความไม่เป็นมิตรในสถานที่ท างาน  
 1.3 ต้องไม่ใช้ระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อ
นโยบายของหน่วยงาน และไม่ใช้อินเตอร์เน็ตหรือบริการที่คล้ายคลึงกันไปในทางที่จะท าให้เกิดความเสียหาย 
ขาดความน่าเชื่อถือ หรือชื่อเสียงของหน่วยงาน  
 1.4 ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเคร่งครัด  รวดเร็ว และไม่ถ่วง
เวลาให้ช้านาน การใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด าเนินการเพ่ือการในหน้าที่และให้ข้อมูลข่าวสาร         
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานเพ่ือการ  
อ่ืนใดอันมิใช่การปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอ่ืน  

2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
 2.1 ก าหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ผ่านทางเว็บไซต์ และช่องทางอ่ืนๆ ต่อสาธารณะ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน ตามความเหมาะสมและ 
มีระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี  
 2.2 ก าหนดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนของสาธารณชนและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการพัฒนาและการด าเนินงานให้ชัดเจน สะดวกรวดเร็ว และสามารถเข้าถึง ได้ง่าย 
เช่น ที่อยู่ติดต่อ โทรศัพท์หรือโทรสาร เว็บไซด์ จดหมาย มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นทางสื่อสังคมออนไลน์ 
และกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น  



 2.3 ก าหนดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ระบบ รูปแบบ และผลการด าเนินงานโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมตามความเหมาะสมของบริบทในการด าเนินงานนั้น ๆ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความโปร่งใส และมีคุณภาพ  
 2.4 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้ามามีส่วน
ร่วมด้านต่างๆ ทั้งในภาพรวมและรายข้อ ตลอดจนวิเคราะห์และรายงานผลต่อผู้บริหาร และ/หรือ
ผู้อ านวยการกลุ่มงานที่รับผิดชอบ และคณะกรรมการติดตามประเมินผลที่เกี่ยวข้อง  
 2.5 ก าหนดใหด้ าเนินการคัดกรองและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
เพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอันจะส่งผลให้การด าเนินงานในภารกิจหลัก
ประสบผลส าเร็จและเป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 2.6 ก าหนดให้ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องในบทบาทภารกิจนั้นๆ  

3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 3.1 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย โดยเคร่งครัด และประกาศ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและเพ่ือเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมโปร่งใส  
 3.2 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องวางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ไม่น า
ความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่  
 3.3 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ 
กับผู้เสนองาน หรือผู้เข้าประกวดราคาทุกรายในแต่ละเรื่องท่ีต้องการด าเนินการ  
 3.4 ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การด าเนินการต้องเป็นไป
อย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  
 3.5 ให้ข้าราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัด ร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ด าเนินการเก่ียวกับการพัสดุโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ อย่างเคร่งครัด  
 3.6 หากพบเห็นว่ามีการทุจริตหรือกล่าวหาว่ามีการรับสินบนให้รีบด าเนินการตรวจสอบข้อมูล
ข้อเท็จจริง และจัดท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือด าเนินการสอบข้อเท็จจริง หากมีมูลความจริง         
จะด าเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญากับผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดทุกรายไป  

4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนและทุจริต  
 4.1 เมื่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนแล้ว 
ให้พิจารณาจ าแนกเรื่องส่งไปยังกลุ่มงานที่ถูกร้องเรียน เพ่ือด าเนินการภายใน 3 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่
ได้รับข้อร้องเรียนและแจ้งการด าเนินการเบื้องต้นให้ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแล้วแต่กรณี  
 4.2 ให้กลุ่มกฎหมายและคดี มีหน้าที่จัดท ารายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนในรอบ 6 เดือน นับแต่วัน
เริ่มต้นปีงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องทราบต่อไป  



5. มาตรการป้องกันการรับสินบน  
 5.1 ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับควบคุมให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ของทางราชการ เพ่ือป้องกันการใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใดโดยเคร่งครัด ดังนี้  
  1) การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่อาจน ามาซึ่งความเสี่ยง     
ต่อการทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทน  
  2) การให้หรือรับบริจาคทรัพย์สินหรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้อง  
ตามกฎหมายโดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือสิ่งของสนับสนุนไม่ได้ถูกน าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน  
  3) การให้หรือรับเพ่ือเป็นสินน้าใจ ต้องใช้ดุลพิจารณาถึงความเหมาะสมโดยค านึงถึงกฎ 
ระเบียบของทางราชการ หากไม่รับแล้วจะเป็นการเสียน้ าใจและกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีก็ให้รับได้       
แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกินข้อห้ามที่จะพึงรับได้  
 5.2 ต้องบริหารทรัพยากรบุคคลตามกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สนับสนุนในมาตรการป้องกันการทุจริต ไม่เรียกร้องหรือรับของขวัญที่ท าให้การปฏิบัติงาน
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรม  
 5.3 ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ต้องไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอ่ืนใด ให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่  
 5.4 ต้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการในการป้องกันการทุจริต โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
รับหรือการให้สินบน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม  
 5.5 ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการรับหรือให้สินบน 
จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  
 5.6 กรณีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือเกิดการกระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือ
การรับสินบน ผู้บังคับบัญชาต้องเร่งด าเนินการลงโทษต่อผู้กระท าผิดทางวินัยโดยทันที  

6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
 6.1 กลุ่มงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
กระบวนงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและเกิดโอกาสในการรับสินบนให้ด าเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยงตามมาตรการที่ได้เสนอมาและรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวทุกรายไตรมาส  
 6.2 ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์   
ส่วนตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเพ่ือประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น เพ่ือป้องกันการกระท าที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นได้  
 6.3 ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ต้องไม่ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง ขัดขืน หรือเพิกเฉยต่อระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งของหน่วยงาน รวมทั้งค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชา  
 6.4 ต้องเปิดเผยหรือระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมี หรืออาจมีจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือการใช้ต าแหน่งหน้าที่ราชการต่อผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที  
 6.5 ให้ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม ควบคุมพฤติกรรมของข้าราชการและบุคลากร   
ในสังกัดอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อนให้ก าชับ ป้องปรามเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่  



7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  
 7.๑ ผู้บริหารทุกระดับ ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ก ากับ
ดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานความสุจริตเป็นธรรม รับผิดชอบและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ใน
ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 7.2 เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาตอันอาจเป็นบ่อเกิดของการเรียกรับผลประโยชน์ ผู้อ านวยการทุกกลุ่มงานมีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล 
ให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด  
 7.3 การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในการปฏิบัติงานให้
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารที่
ก ากับดูแล  
 7.4 การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ไม่มีในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในการปฏิบัติงาน
หรือเป็นปัญหาให้นาเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความเห็นชอบในรูปมติคณะกรรมการ  
 7.5 กรณีการขอยกเว้นในเรื่องต่าง ๆ ที่มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในการ
ปฏิบัติงาน ต้องนาเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 7.6 ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพและจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน
หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา การปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน เพ่ือเป็นกรอบการปฏิบัติงานอันจะน ามาสู่การลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน  

การก ากับ ติดตาม และสอบทาน  
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีการก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตนี้  
 2. จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและมาตรการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครสวรรค์ ตามความเหมาะสมให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน หรือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญ เช่น มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สั่งการ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
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