
การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

แนวทางในการพัฒนาสูการปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชีว้ัดยอ่ยที่ 9.4 การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
1. การสรางการรับรูเกี่ยวกับนโยบายหรือแผนการบริหารละพัฒนากทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับใน

หน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการส ารวจแผนฯ ว่ามีเนื้อหา
ครอบคลุมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เพ่ือก่อให้เกิดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรมหรือไม่ 

2. การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องแสดงการด าเนินการตามนโยบายหรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่ยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรม
และรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 

3. การรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ต้องแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร    
   บุคคล มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ ผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร 
   บุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
      ผูรับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางในการพัฒนาสูการปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชีว้ัดยอ่ยที่ 9.4 การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคค] 

 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน มาตรการและแนวทาง 
ตัวชี้วัดที่ 9  
การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดท าแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมาย
หรือวัตถุประสงค์ท่ีก่อให้เกิดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม 

 การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ด าเนินการวางแผนก าลังคน 
การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือ
ปฏิบัติงาน 
การสร้างทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 
การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 

 การรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 

มีการรายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และผลกา
รวิเคาะห์การบริหารละพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แนวทางในการพัฒนาสูการปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
 
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน มาตรการและแนวทาง 
ตัวชี้วัดที่ 10  
การป้องกันการ
ทุจริต มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

ด าเนินการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
2563 แต่ละตัวชี้วัดที่เป็น
ข้อบกพร่อง 
ก าหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานให้
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ 
 

 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมท
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

มีผลการด าเนินการตามมาตรการ
เพ่ือส่งเสริคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
จัดท าข้อมูลรายละเอียดการน า
มาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานไปสู่การปฏิบตอิย่าง
เป็นรูปธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



กระบวนการถอดบทเรียน 

ความเป็นมา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นหน่วยงานภาครัฐทีต่้องพัฒนา 
และยกระดับการบริหารการจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการให้บริหารและการอ านวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรม 
ผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน และต้องรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งผลการประเมิน 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไม่ผ่าน โดยได้ระดับคะแนนที่ ๗๕.๖๐ ระดับ  
        จากผลการประเมินดังกล่าว ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ต้อง
พิจารณาทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่าน เพื่อพัฒนาให้ผลการประเมินอยู่ในระดับ A (๘๕.๐๐-๙๔.๙๙) ซึ่งถือ
ว่าผ่านการประเมิน โดยผ่านท าการถอดบทเรียน สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
รูปแบบการถอดบทเรียน 

การด าเนินการถอดบทเรียนนี้ จะถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา “การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open 
Data Integrity and Transparency) โดยการวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขท่ีน าไปสู่ผล 
ของการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการถอดบทเรียน 



๑. ขั้นเตรียมการถอดบทเรียน 
- แต่งตั้งคณะท างานที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยจัดท าค าสั่งฯ และแจ้งให้

ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
- เรียนรู้ทีมงาน สร้างความรู้ความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดีของคณะท างาน ท าให้เกิดความ

เข้าใจอันดี ไว้วางใจซึ่งกันและกันและเท่าเทียมกัน 
- วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือให้คณะท างานมีความเข้าใจตรงกันในแต่ละหัวข้อ ขั้นตอนการ

ด าเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
- ก าหนดบทบาทหน้าที่คณะท างาน ซึ่งประกอบด้วย ประธาน ผู้อ านวยกระบวนการ  

ผู้จดบันทึก ผู้ประสานงาน เป็นต้น 
- จัดท าแผนภูมิโครงร่างกระบวนการถอดบทเรียน ประกอบด้วย 

หัวข้อที่ต้องการถอดบทเรียน 
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการถอดบทเรียน 
เลือกวิธีการถอดบทเรียนให้เหมาะสม 
ก าหนดขั้นตอนในการถอดบทเรียนตามล าดับก่อนหลัง 
ก าหนดประเด็นค าถามท่ีมีความชัดเจน  
โดยเรียงล าดับตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุด 
ก าหนดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการถอดบทเรียน พร้อมทั้งจัดท าเอกสารการถอดบทเรียน 

- เลือกเทคนิคการถอดบทเรียน โดยเลือกให้ทีมงานถอดบทเรียนและผู้ร่วมถอดบทเรียนเกิด
การเรียนรู้ในระหว่างการท างานและได้บทเรียนพัฒนาวิธีการท างานให้ดีขึ้น โดยเทคนิคการ
วิเคราะห์หลังการปฏิบัติ 

 
๒. ขั้นตอนการถอดบทเรียน 

    - เป้าหมายการถอดบทเรียนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียด
ขั้นตอนการท างาน ผลการท างาน ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึนระหว่างการท างาน ทั้งที่เก่ียวข้องกับความส าเร็จ 
หรือความล้มเหลว เป็นแนวทางในการปรับปรุงการท างานให้บรรลุเป้าหมาย และเพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผ่านเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับ A 
(๘๕.๐๐-๙๔.๙๙) 
 - ใช้วิธีการระดมความคิดเห็นเน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 - ทุกคนให้ข้อเสนอแนะ ยอมรับความจริง และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
 - บันทึกบทเรียน 
 - สรุปและรายงานการถอดบทเรียน ผู้จดบันทึกอ่านรายงานการถอดบทเรียนให้ที่ประชุมของผู้ร่วม 
ถอดบทเรียน และทีมงานการถอดบทเรียนได้รับทราบข้อมูลที่จดบันทึกเพ่ือให้มีการปรับแก้และเพ่ิมเติมให้
ข้อมูลมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยสรุปอย่างน้อย ๒ ประเด็นคือ 

- สิ่งที่ดีอยู่แล้วควรท าต่อไปเพื่อกลับไปวางแผน พัฒนา ลงมือท า แล้วตามด้วยการวิจัย 
- ให้ก้าวหน้าต่อเนื่อง 
- อะไรคือสิ่งที่ยังบกพร่องเป็นจุดอ่อน และควรปรับปรุงอย่างไร มีความรู้ที่จะปรับปรุงหรือไม่  

 ๓. ขั้นเขียนรายงานการถอดบทเรียน 



                - ความเป็นมาของโครงการ/กิจกรรมที่จะถอดบทเรียน 
                - เนื้อเรื่องการถอดบทเรียน วิธีการ เปรียบเทียบความแตกต่าง 
                - ข้อเสนอแนะวิธีการปฏิบัติ 
                - ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน 
        - ข้อเสนอแนะวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
            - ข้อเสนอแนะที่ควรท าเพิ่มเติม 
 ๔. ขั้นติดตามการน าบทเรียนไปใช้ประโยชน์ 
   การน าบทเรียนที่เรียนรู้จากการปฏิบัติงานไปใช้เพ่ือให้การปฏิบัติงานต่อไปมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ควรมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ  
เพ่ือตรวจสอบว่า ได้มีการน าบทเรียนไปใช้ประโยชน์หรือไม่ เพียงไร เพราะอะไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ  เขต 2 
ที ่   ๑๙๔/256๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนถอดบทเรียนสรุปผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๓ 

------------------------------ 
 

ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้จัดท าโครงการ 
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรถอดบทเรียนสรุปผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๓ เพ่ือพัฒนาให้ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ A (๘๕.๐๐ -๙๔.๙๙) ซึ่งถือว่าผ่านการประเมิน โดยผ่านการถอดบทเรียนสรุปผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดย
ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ ๒๙,๓๐ กันยำยน – ๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ นั้น 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะท ำงำนถอดบทเรียน 
สรุปผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๓ ดังนี้ 

คณะอ ำนวยกำร 

   1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2           ประธำนคณะท ำงำน 
   2. ว่ำที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน  รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 2                      คณะท ำงำน 
   ๓. นำยพงศ์สันต ์โตเจริญ  รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 2                     คณะท ำงำน 
   ๔. นำยปริญญำ  นวลรักษำ  รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 2                     คณะท ำงำน 
   ๕. นำงสำวบงกช  สงกรำนต์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ คณะท ำงำน       
   ๖. นำยสยำม  สรุิยจันทร์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล                    คณะท ำงำน                         
   ๗. นำยมำโนช โคมเดือน  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล ฯ  คณะท ำงำน                          
   ๙. นำยบัญหำญ เดชเฟ่ือง  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน           คณะท ำงำน                         
 1๐. นำงจินตนำ กฐินทอง  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ          คณะท ำงำน                           
 1๑. นำงสำวมะลิ  ลือตระกูลประวัติ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน          คณะท ำงำน                           
 ๑๒. นำงคุณัญญำ  ใสสุก   นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ          คณะท ำงำน                          
                      ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ 
                                                     ทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร   
  
                                                                                                     / 1๓. นำงนัฐพร  ................... 
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1๓. นำงนัฐพร  วิเวกชำติ            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร                      คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
1๔. นำงสำวอนรรฆรียำ หนุนชู  นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร              คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 มีหน้ำที่ท ำให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ วินิจฉัย ให้กำรถอดบทเรียนด ำเนินงำนได้อย่ำงรำบรื่นและบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

คณะท ำงำนด ำเนินกำรถอดบทเรียน 
 
   1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2              ประธำนคณะท ำงำน 
   2. ว่ำที่ร้อยตรีสุพจน์  บุญยืน     รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 2           คณะท ำงำน 
   ๓. นำยพงศ์สันต์  โตเจริญ        รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 2                          คณะท ำงำน 
   ๔. นำงสำวบงกช  สงกรำนต์      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์      คณะท ำงำน 
   ๕. นำยสยำม  สรุิยจันทร์          ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล                         คณะท ำงำน 
   ๖. นำยบัญหำญ เดชเฟ่ือง         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน        คณะท ำงำน  
   ๗. นำงคุณัญญำ  ใสสุก            นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ                 คณะท ำงำน  
              ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ 
                                           ทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร 
   ๘. นำงภัทรวดี  เดชเฟ่ือง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ       คณะท ำงำน        
   ๙. นำงชิดชญำ  ฆังคะรัตน์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร        คณะท ำงำน  
  ๑๐. นำงณิชำภำ วิบลูย ์   นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ        คณะท ำงำน                   
  ๑๑. นำงอังสุมำรินทร์ สืบสอำด   นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ        คณะท ำงำน  
  ๑๒. นำงสุมำลี  สุริยะ   นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร         คณะท ำงำน                        
  ๑๓. นำงสำวกนกกำนต์ สิรกนก   นิติกรช ำนำญกำร          คณะท ำงำน  
  ๑๔. นำงสำวกำญจนำ รุณเกตุ     เจ้ำพนักงำนพัสดุอำวุโส          คณะท ำงำน     
  ๑๕. นำงภัททิรำ ทรัพย์เย็น        นักวชิำกำรพัสดุปฏิบัติกำร         คณะท ำงำน  
  ๑๖. นำงปรียำภรณ์  โอสถำนนท์ นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ        คณะท ำงำน  
  ๑๗. นำงสำวกนกพร วรรณสูญ    เจ้ำหน้ำที่พัสดุ                    คณะท ำงำน  
  ๑๘. นำงนัฐพร  วิเวกชำติ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร                 คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
  ๑๙. นำงสำวอนรรฆรียำ หนุนชู   นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร        คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 มีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร ให้ผู้ร่วมถอดบทเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์  
และควำมคิดเห็น วิเครำะห์สำเหตุของควำมส ำเร็จและอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้กำรถอดบทเรียนด ำเนินงำน 
ได้อย่ำงรำบรื่นและบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

                                                                               / คณะกรรมกำรจดบันทึก………………. 
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คณะท ำงำนจดบันทึกและประสำนงำน 
      ๑. นำยปริญญำ  นวลรักษำ       รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ กรรมกำร       ประธำนคณะท ำงำน 
      ๒. นำงนัฐพร วิเวกชำต ิ     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร   คณะท ำงำน 
      ๓. นำงปรียำภรณ์  โอสถำนนท์  นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ  คณะท ำงำน 
      ๔. นำงสำวอนรรฆรียำ  หนุนชู   นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร            คณะท ำงำน 
      ๕. นำงสำวศศิภรณ์  อ่ินภำ       นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร              คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
 

              มีหน้ำที่จดบันทึก สรุป กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบกำรณ์ กำรอภิปรำยของผู้ร่วมถอดบทเรียน  
ประสำนงำน  ควำมร่วมมือจำกผู้เกี่ยวข้อง และบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชำ ตลอดจนน ำข้อสั่งกำรไปใช้
ประโยชน์ ปรับปรุง พัฒนำงำน ให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น 
 

คณะท ำงำนฝ่ำยกำรเงิน 

     ๑. นางสาวบงกช  สงกรานต์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประธานคณะท างาน  
     ๒. นางสาววารุณี ลิ้มสุขศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ           คณะท างาน 
     ๓. นางสาวกาญจนา  รุณเกตุ เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส      คณะท างาน  
     ๔. นางภัททิรา ทรัพย์เย็น        นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ               คณะท างาน 
     ๕. นางสาวจารุวรรณ ชาวกล้า นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ      คณะท างาน 
     ๖. นางวรัชญา  รักยศ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ      คณะท างานและเลขานุการ                                                                                                          

                 มีหน้าที่ด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนฯ  
ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

                 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ  

                 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                        สั่ง  ณ  วันที่  ๒๑  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                              
                                             (นายวิสูตร  เจริญวงษ์) 
                ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ 
 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ 

--------------------- 
 

 ตามท่ีได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนผลการประเมินคุณและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และได้ศึกษาดูงาน ณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ โดยคัดเลือก ไปศึกษาดูงานที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ AA  
การศึกษาดูงานดังกล่าว ท าให้บุคลากรได้รับความรู้ เทคนิค ขั้นตอน กระบวนการในการด าเนินการโดยสรุป 
ได้ดังนี้ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ และแบ่งความรับผิดชอบ 
๒. ประชุมคณะกรรมการ ชี้แจงการด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด (มีการประชุมเพ่ือติดตาม  

และร่วมกันพิจารณาเอกสารที่ส่งเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและตอบตรงตามประเด็นที่ต้อง
เผยแพร่) 

๓. ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสาร ก่อนน าออกเผยแพร่ และตรวจสอบให้มีการเผยแพร่เอกสารให้
ครบทุกข้อมูล ทั้ง ๔๓ ตัวชี้วัด 
อนึ่ง ในการศึกษาดูงาน มีข้อแนะน าเป็นรายตัวชี้วัดตามข้อค าถามของผู้ศึกษาดูงาน ในการตอบ
ค าถามผู้รับผิดชอบการประเมิน ได้อธิบายทุกข้อค าถามอย่างละเอียดจนผู้ศึกษาดูงานเข้าใจและ
น ามาปฏิบัติได้ ทั้งนี้แนะน าให้ศึกษาจากข้อมูลที่เผยแพร่ในหน้าเว็บไซต์ของส านักงานเขตฯ ด้วย 
 
ข้อสังเกตคือด าเนินการคล้าย ๆ กัน เพียงแต่บางข้อมูลของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒  

อาจไม่ละเอียดและไม่ชัดเจน อีกท้ังเผยแพร่ไม่ครบตามข้อมูลที่ก าหนด ท าให้ไม่ผ่านการประเมิน 
อีกหนึ่งประเด็นที่สังเกตได้คือ เว็บไซต์ของ สพป.ชลบุรี เขต ๒ เป็นปัจจุบัน ทันสมัย เป็นหมวดหมู่  
ง่ายในการค้นหา  
สรุปรายประเด็นตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อ  ข้อมูล  รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่  
O1 
 
 
 
 
 
 
  

โครงสร้าง  o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการของ
หน่วยงาน  
o ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ 
และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น 
กลุ่ม หน่วย องค์คณะบุคคล เป็น
ต้น 
  



O2  ข้อมูลผู้บริหาร  o แสดงรายนามของผู้บริหาร
ของหน่วยงาน  
o ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการ
ติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือ
หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการบริหารของ
หน่วยงาน  

 
O3  
 
 

อ านาจหน้าที่  o แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจ
ของหน่วยงานตามที่กฎหมาย
ก าหนด  

O4  แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน   

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจ
ของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 
1 ปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ 
เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับ
ใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563  

O5  ข้อมูลการติดต่อ  แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้  
o ที่อยู่หน่วยงาน  
o หมายเลขโทรศัพท์  
o หมายเลขโทรสาร  
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e–mail)  
o แผนที่ตั้งหน่วยงาน  

O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน เช่น  
- พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- พรบ. ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  



- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 
2545  
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมเป็นต้น  

O7  ข่าวประชาสัมพันธ์  o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน  
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นใน
ปี พ.ศ. 2563  

O8  Q&A  o แสดงช่องทางที่
บุคคลภายนอกสามารถสอบถาม
ข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงาน
สามารถสื่อสารให้ค าตอบกับ
สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็น
การสื่อสารได้สองทาง เช่น Web 
board, กล่องข้อความถาม-ตอบ 
เป็นต้น  
o สามารถเชื่อมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน  

O9  Social Network  o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์
ของหน่วยงาน เช่น Facebook 
หรือ Line หรือ Twitter หรือ 
Instagram เป็นต้น  
o สามารถเชื่อมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน  

O10  แผนด าเนินงานประจ าปี  o แสดงแผนการด าเนินภารกิจ
ของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี มี
ข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ 
เช่น โครงการหรือกิจกรรม 
งบประมาณท่ีใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินการ เป็นต้น  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับ
ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  



O11  รายงานการก ากับ ติดตาม  
การด าเนินงาน ประจ าปี  
รอบ 6 เดือน  

o แสดงความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปี  
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียด
ความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่
ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ 
ด าเนินงาน เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 
เดือนแรก ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

O12  รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี  

o แสดงผลการด าเนินงานตาม
แผนด าเนินงานประจ าปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผล
การด าเนินงาน เช่น ผลการ
ด าเนินการ โครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น  
o เป็นรายงานผลการด าเนินงาน
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 
*O1-O12 เป็นการใช้ข้อมูลที่เหมือนกัน แต่ของสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 แขวนข้อมูลรายละเอียดไม่ครบ 
ทุกข้อ 
  
O13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน  
o มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติ 
ภารกิจใด ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานต าแหน่งใด ก าหนด
วิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร 
เป็นต้น  



*ไม่มีคู่มือที่เกิดจากการจัด
กระท าของเขตพ้ืนที่ แต่เป็นคู่มือ
ที่ใช้ของ สพฐ. 

 
O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ไม่มีที่แสดงอย่างชัดเจน 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการ
ปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อกับ หน่วยงานใช้เป็นข้อมูล
ในการขอรับบริการหรือติดต่อกับ
หน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับการ
ให้บริการ ประเภทงานให้บริการ 
ขั้นตอน การให้บริการแผนผัง/
แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลา
ที่ใช้ในการให้บริการ และ
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการ 
เป็นต้น  
 

O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
 
 
 
 
*ไม่ได้จัดท าเป็นข้อมูลที่ให้เห็น
เป็นเชิงสถิติ 
 
 
 

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการ
ตามภารกิจของหน่วยงาน  
o เป็นข้อมูลการให้บริการที่
เกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  

O16  รายงานผลการส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการ  
 
 
 
*ใช้ข้อมูลตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่
ซึ่งไม่ได้จัดกระท าเป็นรายงานที่
แท้จริง 

o แสดงผลส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการตามอ านาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงาน  
o เป็นรายงานผลของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  



O17  E–Service  
 
 
 
 
 
 
 
 
*มีเป็น office online ก็ได้
คะแนนแล้ว 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถขอรับบริการตามอ านาจ
หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วย
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับ
บริการ  
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไป
ยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลัก  

O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี  

o แสดงแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานที่มี
ระยะ 1 ปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ 
เช่น งบประมาณตามแหล่งที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
ประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

O19  รายงานการก ากับติดตาม การใช้
จ่ายงบประมาณ  
รอบ 6 เดือน  

o แสดงความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี  
o มีข้อมูลรายละเอียด
ความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 
เดือนแรก ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

O20  รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี  

o แสดงผลการด าเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผล
การใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผล
การ ใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 



ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย เป็น
ต้น  
o เป็นรายงานผลของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
แผนการจัดหาพัสดุ  

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุตามท่ี
หน่วยงาน จะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

O22  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ  

o แสดงประกาศตามที่หน่วยงาน
จะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 เช่น ประกาศ เชิญชวน 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็น
ต้น  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การจัดหาพัสดุ รายเดือน  

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือ
จ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคา
กลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้
เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้
ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็น
ต้น  
o จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน 
(กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อ
จัดจ้าง)  



o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การจัดหาพัสดุประจ าปี  

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น 
งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัด
จ้าง  

O25  นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล  

o แสดงนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมาย
หรือวัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิด
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ความโปร่งใสและมีคุณธรรม  
o เป็นนโยบายของผู้บริหาร
สูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับ
มอบหมาย หรือนโยบายที่
ก าหนดในนามของหน่วยงาน  
o เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับใน
หน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  

O26  การด าเนินการตามนโยบาย การ
บริหารทรัพยากรบุคคล  

o แสดงการด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เช่น การวางแผนก าลังคน 
การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร 
การสร้างทางก้าวหน้า ในสาย
อาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
การประเมินผล การปฏิบัติงาน 
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรใน หน่วยงาน 
เป็นต้น  
o เป็นการด าเนินการที่มีความ
สอดรับกับนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 
หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่



ภายใต้นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25  
o เป็นการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้  
o หลักเกณฑ์การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร  
o หลักเกณฑ์การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร  
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  
o หลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร  
o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ
และการสร้างขวัญก าลังใจ  
o เป็นหลักเกณฑ์ท่ียังใช้บังคับใน
หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  

O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ควรสรุปเป็นแต่ละปี เก็บผลงาน
ทุกตัวแล้วสรุป ส าหรับผลควร
ส ารวจเป็นที่โรงเรียนด้วย  

o แสดงผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  
o มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ด าเนินการ เช่น ผลการ
ด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ผลการ
วิเคราะห์การบริหารและ พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น  
o เป็นรายงานผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

O29  แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ  

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการ
ด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน  



o มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียด
วิธีการ ที่บุคคลภายนอกจะท า
การร้องเรียน รายละเอียด
ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการ
ต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่
รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ด าเนินการ เป็นต้น  

O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การ
ทุจริตและประพฤติ มิชอบ  

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ผ่านทางช่องทางออนไลน์  
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไป
ยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน  

O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การ
ทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ประจ าปี  

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการ
จัดการเรื่องร้องเรียน เช่น 
จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มี
เรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน)  
o เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

O32  ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น  o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถแสดงความคิดเห็นต่อ
การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงานผ่าน
ทางช่องทางออนไลน์  
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไป
ยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน  

O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วน
ร่วม  

o แสดงการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส



*.ใช้ค าสั่ง หนังสือเชิญ ที่มี
บุคคลภายนอกอยู่ด้วย และมี
ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบด้วยก็
จะได้คะแนนเต็ม 

ให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน 
ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น  
o เป็นการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

O34  เจตจ านงสุจริต ของผู้บริหาร  o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือ
ค าม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ
บริหาร หน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์
สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจัดท า
อย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
o ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุด
คนปัจจุบันของหน่วยงาน  

O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  o แสดงการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน  
o เป็นการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้
ความส าคัญกับการปรับปรุง 
พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  
o เป็นการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
 
 
 



O36  การประเมินความเสี่ยง  
การทุจริตประจ าปี 
 
*เป็นการประเมินความเสี่ยงแบบ 
Coso และเรียนรู้ไปตาม
กระบวนการนั้น  

o แสดงผลการประเมินความ
เสี่ยงของการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดของผล
การประเมิน เช่น เหตุการณ์
ความเสี่ยง และระดับของความ
เสี่ยง มาตรการและการ
ด าเนินการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง เป็นต้น  
o เป็นการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

O37  การด าเนินการเพ่ือจัดการ ความ
เสี่ยงการทุจริต 
 
*ยกปัญหาจากข้อ 36 มาหา
วิธีการจัดการควารมเสี่ยงนั้น  

o แสดงการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
ความเสี่ยงในกรณีท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน  
o เป็นกิจกรรมหรือการ
ด าเนินการที่สอดคล้องกับ
มาตรการหรือการด าเนินการเพ่ือ
บริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 
O36  
o เป็นการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  o แสดงการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต อย่างชัดเจน  
o เป็นการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  



O39  แผนปฏิบัติการป้องกัน การ
ทุจริตประจ าปี  

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ 
เช่น โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ 
เป็นต้น  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้
ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  

O40  รายงานการก ากับติดตาม  
การด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีรอบ 6 เดือน  

o แสดงความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต  
o มีข้อมูลรายละเอียด
ความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่
ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ 
ด าเนินงาน เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 
เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  

O41  รายงานผลการด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าปี  

o แสดงผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผล
การด าเนินการ เช่น ผลการ
ด าเนินการ โครงการหรือ
กิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายเป็นต้น  
o ใช้รายงานผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  



O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรม  
และความโปร่งใสภายใน
หนว่ยงาน 
*ปัญหาคืออะไร วิเคราะห์แล้วให้
เกิดมาตรการเพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิด  

o แสดงการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562  
o มีข้อมูลรายละเอียดการ
วิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่
จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็น
ที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนว
ทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น  
o มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง 
ๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การ
ก าหนดแนวทางการก ากับ 
ติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติและ
การรายงานผล เป็นต้น  

O43  การด าเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน  
 
*มาตรการที่ได้จากข้อ 42 น ามา
ปฏิบัติอย่างไรบ้าง หากมี
ภาพถ่ายให้แนบด้วย 

o แสดงผลการด าเนินการตาม
มาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดการน า
มาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
o เป็นการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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