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ที่ ศธ ๐๔๑๐๖ / 633                                           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
                                                                        เพชรบูรณ์ เขต ๑ 
                                                    ๖๙ ม. ๑๑ ถนนสระบุรี-หล่มสัก  ๖๗๐๐๐ 

                                             28  กุมภำพันธ์  2562 

เรื่อง  แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตฯ  

เรียน  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   1.  รำยงำนผลกำรปฎิบัติงำนตำมโครงกำรฯ ประจ ำปี พ.ศ. 2561 จ ำนวน  1  เล่ม 
  2.  แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตฯ        จ ำนวน  1  เล่ม  

ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ขอควำมร่วมมือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์  เขต ๑  ให้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตฯ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และให้ด ำเนินกำรจัดส่งภำยในวันที่  28  กุมภำพันธ์  2562  นั้น   

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงขอส่งรำยงำนผลกำร
ปฎิบัติงำนตำมโครงกำรฯ ประจ ำปี พ.ศ. 2561 และแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตฯ  
จ ำนวน 1 เล่ม  ตำมเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและโปรดพิจำรณำ 

      ขอแสดงควำมนับถือ 
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บทท่ี  1 
ความเป็นมา 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่ชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.)                   

ได้พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตและเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำม
ตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (lntegrity and Tarnsparency Assessment 
: ITA)” 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐได้เริ่ม 
ด ำเนินกำรในงบประมำณ พ.ศ.2557 เป็นต้นมำ และมีกำรขยำยขอบเขตและพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้นตำมล ำดับ ท ำให้รัฐบำลได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของระบบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยเมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้
หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนเข้ำร่วมรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2559-2560 ตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. เสนอ 

ปัจจุบัน กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐได้ 
ถูกก ำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นกำรยกระดับให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ด ำเนินกำร โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมินได้ผลกำรประเมินและแนวทำงในกำรพัฒนำ
และยกระดับหน่วยงำนน ำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม และท่ี
ผ่ำนมำพบว่ำหลำยหน่วยงำนน ำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
ไปเป็นกรอบในกำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมธรรมำภิบำล เกิดกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร และกำรอ ำนวยควำมสะดวกต่อประชำชนให้เข้ำถึงกำรบริกำรสำธำรณะด้วย
ควำมเป็นธรรมผ่ำนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีมำตรฐำน มีกำรประกำศข้ันตอนและระยะเวลำในกำรให้บริกำรอย่ำง
ชัดเจน นอกจำกนี้ ในด้ำนบริหำรจัดกำรในหน่วยงำน ก็ยังพบว่ำหน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันใน
ประเด็นที่อำจเป็นควำมเสี่ยงหรือเป็นช่องทำงที่อำจจะก่อให้เกิดกำรทุจริต กำรรับสินบน หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และสำมำรถยับยั้งกำรทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อำจเกิดข้ึนได้อย่ำงเท่ำทัน
สถำนกำรณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศมีกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่ำว ก็จะท ำให้
กำรทุจริตในภำพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันในเกิดทิศทำงกำรพัฒนำและปรับปรุง
กำรท ำงำนภำยในหน่วยงำนในภำพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึนอีกด้วย 

 นอกจำกนี้ จำกควำมส ำเร็จกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำดังกล่ำว ท ำให้ “กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ” ถูกยกระดับให้เป็นกลไกและเป็นตัวชี้วัดส ำคัญใน
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กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรที่เก่ียวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส ทั้งในระดับประเทศในระดับสำกล อำทิ  

ระดับประเทศ 
1.เป็นกลไกกำรขับเคลื่อนและถูกก ำหนดเป็นตัวชี้ระดับยุทธศำสตร์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ 

ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ.2560-2564) 
2.เป็นกลไกขับเคลื่อนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตตำมแนวนโยบำยของ 

คณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งชำติ (คตช.) โดยมีศูนย์อ ำนวยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งชำติ (ศอตช.)  
เป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (ศปท.) 

3.ถูกก ำหนดให้เป็นตัวชี้วัดแนวทำงท่ี 2 “กำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” ตำมแผนบรูณำกำร 
ต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.เป็นกลไกขับเคลื่อนกำรยกระดับธรรมำภิบำลตำมรำยงำนเรื่อง “กำรปฏิรูปมำตรกำร 
เสริมสร้ำงระบบกำรบริหำรงำนที่มีธรรมำภิบำลในภำครัฐ” โดยคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ 

ระดับสากล 
1.เป็นเครื่องมือในกำรยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions lndex :  

CPI)ของประเทศไทย 
2.เป็นเครื่องมือในกำรวัดควำมส ำเร็จตำมเป้ำประสงค์ที่ 16.5เรื่อง “กำรลดกำรทุจริตใน 

ต ำแหน่งหน้ำที่และกำรรับสินบนทุกรูปแบบ” ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) 
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บทท่ี  2 
เอกสารหนังสอืระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1.  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity  

and Transparency Assessment : ITA) เป็นกำรประเมินเชิงบวกท่ีครอบคลุมกำรปฎิบัติรำชกำรของ
หน่วยงำนภำครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน 
ตลอดจนประเมิน “ระบบงำน” โดยเฉพำะกระบวนกำรเปิดเผยข้อมูล กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีควำม
โปร่งใส รวมถึงขั้นตอนและกระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรที่มีมำตรฐำนและมีควำมโปรำงใส รวมถึง
ขั้นตอนและกระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรที่มีมำตรฐำนและมีควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล รวมไปจนถึงกำรประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงำนที่มุ่งเน้น
กำรสร้ำงเสริมวัฒนธรรมและค่ำนิยมสุจริต และประเมินแนวทำงในกำรป้องกันกำรทุจริตและกำรป้องกันกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ตลอดจนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในภำรรวมที่สะท้อนได้
จำกกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในอก ซึ่งล้วนแต่มีควำมส ำคัญและ
สำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในกำรด ำเนินงำนที่มีคุณธรรม และมีธรรมำภิบำล ที่หน่วยงำนภำครัฐ
และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่ำงดี 
  กรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งในในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 

(1)  ดัชนีควำมโปร่งใน (Transparency Index) 
(2) ดัชนีควำมพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
(3) ดัชนีควำมปลอดจำกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน (Coruuption – Free Index) 
(4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
(5) ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน ( Work Integrity Index) 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งในในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

ภำครัฐ (Intrgrity and Transparency Assessment : ITA) มี 3 เครื่องมือ ได้แก่ 
(1)  แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidencu – Based Integrity and Transparency  

Assessment : EBIT)  เป็นกำรประเมินจำกระบบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
(2) แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and  

Transparency Assessment: IIT) 
(3) แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and  

Transparency Assessment: EIT) เป็นกำรส ำรวจควำมคิดเห็น โดยจะจัดเก็บข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงำน 
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หลักเกณฑ์การประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 คณะอนุกรรมกำรบริหำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

ของหน่วยงำนภำครัฐ ในกำรประชุมครั้งที่ 25 -2 /2559  เมื่อวันที่  21  ตุลำคม  2559  มีมติให้ศูนย์
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งในของหน่วยงำนภำครัฐ ศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งในในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564  ให้สอดรับกับบริบทในปัจจุบัน โดยให้คณะท ำงำนวิชำกำรและ
พัฒนำระบบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ พิจำรณำ
รำยละเอียดทำงวิชำกำรท่ีเกี่ยวข้อง 

 จำกนั้น ศูนย์ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ จึงได้จัดท ำ 
แนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งในในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ 
2561 – 2564 ให้สอดรับกับบริบทในปัจจุบัน โดยให้คณะท ำงำนวิชำกำรและพัฒนำระบบกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ น ำเสนอต่อคณะท ำงำนวิชำกำรและพัฒนำ
ระบบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งในในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนรภำครัฐ ซึ่งในกำรประชุมครั้งที่ 
4 -2 / 2560 เมื่อวันที่  1  มีนำคม  2560  ที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตว่ำ ในปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ
และปรับปรุงเครื่องมือในกำรประเมินตำมทิศทำงกำรพัฒนำกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสำกล ดังนั้น ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  จึงควรใขช้แนวทำงกำรประเมินเช่น
เกี่ยวกับปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  ไปก่อน แต่ขอให้มีกำรปรับปรุงค ำถำมในบำงส่วนให้สอดรับกับกำร
ปรับปรุงแก้ไขกฏหมำยที่เก่ียวข้อง และขอให้ปรับปรุงข้อควำมในข้อค ำถำมให้ชัดเจนและมีอ ำนำจจ ำแนกมำก
ยิ่งขึ้น  ส่วนแนวทำงท่ีจะด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 หำกพัฒนำเครื่องมือและกรอบกำรประเมิน
แล้ว ขอให้มีกำรทดสอบเตรียมกำร และชี้แจงหน่วยงำนภำครัฐล่วงหน้ำเพื่อให้มีเวลำเตรียมตัวและรับทรำบ
แนวปฏิบัติให้เป็นไปตำมทิศทำงเดียวกัน ส ำหรับกรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Interity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 นั้น ศูนย์ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ ได้น ำเสนอต่อคณะอนุกรรมกำร
บริหำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งในกำรประชุมครั้ง
ที่ 1 – 1 / 2560 เมื่อวันที่  19  มิถุนำยน  2561  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้แนวทำงดังกล่ำวแล้ว และ
ให้น ำเสนอรำยละเอียดต่อคณะท ำงำนฯเพ่ือให้ควำมเห็นชอบต่อไป 

 อย่ำงไรก็ตำม จำกข้อสังเกตของคณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ 
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่ยงำนภำครัฐ จึงน ำข้อสังเกตดังกล่ำว มำปรับปรุงกรอบแนวทำงใน
กำรประเมินในบำงประเด็น สรุปดังนี้ 
 
 
 
 



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               ๕ 
 

1. เนื่องจำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งในในกำรด ำเนินงำนของ 
หน่วยงำนภำครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 จะ
เป็นปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 ดังนั้น ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  จึงควรยกระดับข้อค ำถำมแบบส ำรวจ
หลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Intergity and Transparency Assessment : EBIT) ภำยใต้
ประเด็นกำรประเมินเดิมให้เป็นข้อค ำถำมในลักษณะกำรเป็นมำตรกำรในเชิงระบบมำกข้ึน เพ่ือส่งเสริมให้
หน่วยงำนมีกำรก ำหนดระบบกำรปฏิบัติงำนที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ซึ่งในประเด็นดังกล่ำวสำมำรถต่อยอด
ไปสู่กำรยกระดับกำรรับรู้และสะท้อนภำพลักษณ์ของหน่วยงำนตำมกำรรับรู้ของผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกได้ทั้งระยะสั้นและระยะยำว และให้ตัดข้อค ำถำมที่ไม่จ ำเป็นที่จะต้องด ำเนินกำรซ้ ำ
ทุกปีออกไป เนื่องจำกมีกำรวำงระบบเป็นรูปธรรมที่จัดเจนแล้ว 

2. ข้อค ำถำมตำมแบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal  
Integrity and Transparency Assessment : IIT) มีกำรปรับปรุงโดยยึดวัตถุประสงค์ของกำรประเมินในแต่
ละตัวชี้วัดเช่นเดิม แต่มีกำรลดข้อค ำถำมที่ผู้ตอบอำจไม่สำมำรถให้ข้อมูลได้อย่ำงชัดเจนและเกิดภำระกำรตอบ
ที่มำกเกินไป รวมมทั้งปรับปรุงข้อควำมให้เกิดควำมเข้ำใจได้ง่ำยขึ้น 

3. กำรเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำง มีกำรปรับปรุงให้ผู้รับจ้ำงส ำรวจข้อมูลมีบทบำทใน 
กำรพิจำรณำควำมถูกต้องและเหมำะสมของกลุ่มตัวอย่ำงมำกข้ึน โดยจะต้องมีกำรศึกษำภำรกิจของหน่วยงำน
ที่รับกำรประเมิน เพื่อก ำหนดลักษณะกลุ่มตัวอย่ำง ขนำดตัวอย่ำง และวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมำะสม
และมีลักษณะควำมเป็นตัวแทนที่ดีมำกยิ่งขึ้น 

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

1.  ดัชนี้ความโปร่งใส 
ดัชนีควำมโปร่งใน เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนกำรของหน่วยงำน 

ในกำรเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงำนอย่ำงตรงไปตรงมำ มีควำมถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
ประชำชนและภำคประชำสังคม สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวก สำมำรถตรวจสอบกำรด ำเนินของ
หน่วยงำนตำมนโยบำยที่ประกำศให้ไว้กับประชำชน สร้ำงควำมไว้วำงใจซี่งกันและกัน นอกจำกนั้นยังพิจำรณำ
ถึงกระบวนกำรของหน่วยงำนในกำรเปิดโอกำสให้ภำคประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนซึ่งถือเป็นหลักกำรที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งของควำมโปร่งใส รวมไปถึงกระบวนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงซึ่งหน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำรเป็นไปตำมหลักกำรควำมโปร่งใสตำมที่ระบุไว้ในกฎหมำย โดยหน่วยงำน
จะต้องมีกำรก ำหนดมำตกำร กลไก หรือกำรวำงระบบแก่เจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องให้ด ำเนินกรอย่ำงเป็นรูปธรรม
โดยดัชนีควำมโปร่งใส ประกอบด้วย 3 ตัวชีว้ัด และมมีรำยละเอียดเกณฑ์กำรประเมินในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1  เกิดเปิดเผยข้อมูล 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้หน่วยงำนที่รับกำรประเมินมีกำรเปิดเผยข้อมูลของ 

หน่วยงำนอย่ำงตรงไปตรงมำ มีควำมถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ข่ำวสำนได้สะดวก และสำมำรถตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยที่ประกำศไว้ 
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ตัวช้ีวัดที ่1.2  การมีส่วนร่วม 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้หน่วยงำนที่รับกำรประเมินมีกระบวนกำรในกำรเปิด 

โอกำสให้ภำคประชำชน หรือผู้มีส่วนได้สวนเสียของหน่วยงำนได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
เช่น กำรแสดงควำมคิดเห็น ร่วมรับรู้ และร่วมคิด หรือร่วมเสนอควำมเห็นในกำรตัดสนิใจปัญหำส ำคัญ หรือ
ยกระดับไปสู่กำรมีส่วนร่วมในกำรประสำนพลังระหว่ำงภำครัฐและภำคส่วนอื่น ๆ (Collaboration) เพ่ือ
ยกระดับกำรพัฒนำประเทศพัฒนำระบบงำน พัฒนำกรให้บริกำร หรือกำรสร้ำงนวัตกรรมในกำรต่อยอด ทั้งใน
รูปของนวัตกรรมเชิงนโยบำย นวัตกรรมกำรให้บริกำร หรือนวัตกรรมกำรบริหำรองค์กร หรือนวัตกรรมกำร
บริหำรองค์กร หรือกำรแก้ปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนที่มีควำมสลับซับซ้อน  และรับผิดชอบต่อ
ควำมส ำเร็จร่วมกัน 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3  การจัดซื้อจัดจ้าง 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้หน่วยงำนที่รับกำรประเมินมีกำรด ำเนินกำรในกำร 

จัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนที่โปร่งในมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้และมีควำมคุ้มค่ำ ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 
2.  ดัชนีความพร้อมรับผิด 

ดัชนีควำมพร้อมรับผิด เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนกำรเผยแพร่แผนปฏิบัติ 
รำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำน และกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรในปีที่ผ่ำน
มำ เพ่ือสะท้อนให้สำธำรณชนได้ติดตำมตรวจสอบว่ำหน่วยงำนได้ด ำเนินภำรกิจตำมพันธกิจของหน่วยงำนและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชำชนอย่ำงแท้จริงหรือไม่ นอกจำกนี้ ยังประเมินพฤติกรรมกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน ที่แสดงถึงควำมมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ และ
แนวทำงกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินกำรกับเจ้ำหน้ำที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์กำรปฏิบัติงำนต่ ำ รวมถึง
ประเมินเกี่ยวกับทัศนคติของผู้บริหำรของหน่วยงำน โดยกำรแสดงเจตจ ำนงที่แน่วแน่ว่ำจะบริหำรงำนให้บรรลุ
ตำมพันธกิจของหน่วยงำนตำมหักธรรมำภิบำลเพ่ือให้สำธำรณชนเกิดควำมเชื่อมั่น และประเมนเกี่ยวกับ
กระบวนกำรของหน่วยงำนในกำรให้ควำมส ำคัญกับรับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจำกผู้รับบริกำรหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือสำธำรณชน โดยจะต้องมีกระบวนกำรจัดกำรและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่ำงเหมำะสม 
ซึ่งหน่วยงำนจะต้องมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบแก่เจ้ำหน้ำท่ที่เก่ียวข้องให้ด ำเนินกำรอย่ำง
เป็นรูปธรรมโดยดัชนีควำมพร้อมรับผิด ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1  การด าเนินการตามภารกิจ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้หน่วยงำนที่รบกำรประเมินมีกำรแผยแพร่รำยงำนกำร 

ประเมินผลกำรปฏัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกรในปีที่ผ่ำนมำ และมีกำรเผยแพร่แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
เพ่ือให้สำธำรณชนได้ติดตำมตรวจสอบว่ำหน่วยงำนได้ด ำเนินภำรกิจตำมพันธกิจของหน่วยงำนและก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศและประชำชนหรือไม่ ตลอดจนประเมินกลไกกำรก ำกับติดตำมกำรปฎิบัติงำนตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำน 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.2  การปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้หน่วยงำนที่รับกำรประเมินมีกำรก ำกับตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ 

ของหน่วยงำนเพ่ือใหปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ และมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริกำรหรือประชำชน 
ตัวช้ีวัดที่  2.3  เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้บริหำรของหน่วยงำนที่รับกำรประเมินได้แสดงถึงเจตจ ำนง 

สุจริตและควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรงำนให้ส ำเร็จตำมพันธกิจของหน่วยงำนอย่ำงมีธรรมภิบำล 
ตัวช้ีวัดที่ 2.4  การจัดการเรื่องร้องเรียน 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้หน่วยงำนที่รับกำรประเมินให้ควำมส ำคัญในกำรรับฟังเสียง 

สะท้อนหรือข้อร้องเรียนจำกผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรอืสำธำรณชน และจะต้องมีกระบวนกำร
จัดกำรและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่ำงเหมำะสม 
3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรทุจริตของ
เจ้ำหน้ำที่ เช่น กำรเรียกสินบน หรือกำรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกผู้อ่ืน กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่หรือ
ต ำแหน่งหน้ำที่ ในกำรเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น กำรแสวงหำผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจ
เอกชน และประเมินเกี่ยวกับกระบวนกำรในกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรป้องกันกำร
รับสินบน ตลอดจนกำรประเมินกำรชี้มูลควำมผิดและเรื่องกล่ำวหำร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้วย โดยดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย 1 ตัวชีว้ัด 
  ตัวช้ีวัดที่  3.1  การรับสินบน 
  วัตถุประสงค์  เพ่ือให้หน่วยงำนที่รับกำรประเมินได้รับทรำบสถำนกำรณ์กำรทุจริต กำรรับ
สินบนที่เกิดข้ึนอันจะน ำไปสู่กำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรป้องกันกำรรับสินบน ที่
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
4.  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับควำมพยำยำมของหน่วยงำนในกำร
เสริมสร้ำงวัฒนธรรมและค่ำนิยมสุจริตและกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในหน่วยงำน ตลอดจนกำรก ำหนดมำตรกำร 
กลไก หรือกำรวำงระบบในกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถงแนวทำงในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตในหน่วยงำนที่เป็นรูปธรรม และชัดเจน ผ่ำนกลไกกำรจัดท ำแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และ
กำรก ำกับติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง รวมไปจนถึงกำรประเมินกลไกกำรตรวจสอบภำยในหน่วยงำนที่มีควำมเป็น
อิสระ ไม่ถูกแทรกแซง ปรำศจำกอคติ มีควำมเป็นกลำง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในกำรป้องกันและ
กำรทุจริตในหน่วยงำน โดยประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
  ตัวช้ีวัดที่  4.1  การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
  วัตถุประสงค์  เพ่ือให้หน่วยงำนที่รับกำรประเมินมีกำรส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงซ่ือสัตย์สุจริตและไม่ทนต่อกำรทุจริต และพัฒนำให้เป็นวัฒนธรรมและค่ำนิยมของหน่วยงำน 
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  ตัวช้ีวัดที่  4.2  การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  วัตถุประสงค์  เพ่ือให้หน่วยงำนที่รับกำรประเมินมีกำรศึกษำวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน เพ่ือพัฒนำไปสู่กำรก ำหนดมำตรกำร
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน 
  ตัวช้ีวัดที่  4.3  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  วัตถุประสงค์  เพ่ือให้หน่วยงำนที่รับกำรประเมินให้ควำมส ำคัญในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำน โดยจัดท ำเป็นแผนปฏิบัติกำรที่ชัดเจนและมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง 
  ตัวช้ีวัดที่  4.4  การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน 
  วัตถุประสงค์  เพ่ือให้หน่วยงำนที่รับกำรประเมินมีกลไกกำรตรวจสอบภำยในหน่วยงำน ที่มี
ควำมเป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซง ปรำศจำกอคติ มีควำมเป็นกลำง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในกำร
ป้องกันกำรทุจริตรวมไปถึงมีกระบวนกำรลงโทษทำงวินัยต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้กระท ำกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง 
5. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
 ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน เป็นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับกระบวนกำรของหน่วยงำนที่แสดง
ถึงกำรให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ให้เป็นไปตำมคู่มือหรือมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัด ส่งผลให้เกิดมำตรฐำนและควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร และ
ประเมินกระบวนกำรมุ่งตอบสนองต่อผู้รับบริกำรหรือประชำชน ด้วยกำรพัฒนำกระบวนกำรอ ำนวยควำม
สะดวก กำรให้บริกำรประชำชน ด้วยกำรแสดงขั้นตอน ระยะเวลำที่ใช้ (กำรณีท่ีเป็นหน่วยงำนให้บริกำร อนุมัติ 
อนุญำต) และประเมินกระบวนกำรของหน่วยงำนที่แสดงถึงกำรมีคุณธรรมในกำรบริหำรงำนบุคคลภำยใน
หน่วยงำน ทั้งในด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เช่น กำรคัดเลือก กำรบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย พิจำรณำควำม
ดีควำมชอบ ด้ำนกระบวนกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนและกำรธ ำรงรักษำคนดี คนเก่งและด้ำนกำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ เช่น กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณจะต้องเป็นไปอย่ำง โปร่งใส 
และจะต้องพิจำรณำใช้จ่ำยในสิ่งที่จ ำเป็นต่อกำรด ำนเนงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนอย่ำงคุ้มค่ำและเกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยเมื่อมีกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณแล้ว ก็จะต้องมีกำรรำยงำนตำมข้อเท็จจริงเช่นกันกำรอมบ
หมำยงำนให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำจะต้องค ำนงถึงขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย ขอบเขต ตำมค ำบรรยำย
ลักษณะงำนที่หน่วยงำนก ำหนด หรือขอบเขตตำมภำรกิจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบมีควำมเป็นธรรม เท่ำ
เทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งหน่วยงำนจะตอ้งมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือกำรวำงระบบแก่เจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องให้ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด 
ดังนี้ 
  ตัวช้ีวัดที่ 5.1  มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
  วัตถุประสงค์  เพ่ือให้หน่วยงำนที่รับกำรประเมินมีกำรก ำกับดูแล มำตรฐำนและควำมเป็น
ธรรมในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร ที่เป็นรูปธรรมที่ขัดเจน 
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  ตัวช้ีวัดที่  5.2  คุณธรรมการบริหารงาน 
  วัตถุประสงค์  เพ่ือให้หน่วยงำนที่รับกำรประเมินได้รับทรำบและตระหนักถึงกำรรับรู้เกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนทั้งด้ำนทรัพยำกรบุคคล ด้ำนงบประมำณ และด้ำนกำรมอบหมำยงำน เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้กำร
บริหำรงำนภำยในของหน่วยงำนมีคุณธรรมมำกขึ้น 
 

เครื่องมือในการประเมิน  

 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นกำร
ประเมินที่มุ่งเน้นกำรส ำรวจพฤติกรรมของหน่วยงำน ทั้งในระดับหน่วยงำน คือ กำรส ำรวจเกี่ยวกับ  
กระบวนกำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรของหน่วยงำน และในระดับบุคคล คือ กำรส ำรวจจำกผู้มีส่วนได้ส่ วน
เสีย ภำยในและภำยนอกของหน่วยงำน โดยใช้แนวท ำงำนกำรวิจัยเชิงผสมผสำน (Mixed Methods 
Research) ในกำรออกแบบเครื่องมือในกำรส ำรวจ ดังนี้  
 (1) แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency        
Assessment: EBIT)  
 (2) แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency     
Assessment: IIT)  

(3) แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) 
ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง  
 จ ำแนกตำมแบบส ำรวจได้ดังนี้ 

EBIT IIT EIT 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ที่รับกำรประเมินทั้งหมด 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน คือ 
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่มีอำยุ 
กำรท ำงำนไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และ 
ปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำย- นอก คือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมภำรกิจของ 
หน่วย งำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 

แนวทางปฏิบัติในการกาหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย IIT และ EIT 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่รับกำรประเมิน จะต้องส ำรวจรำยชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในและ
ภำยนอกทั้งหมด และจะต้องจัดท ำรำยชื่อลงบนไฟล์ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้
ก ำหนดไว้ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะต้องส่งรำยชื่อดังกล่ำวเข้ำสู่ระบบ ตำมห้วงเวลำที่ก ำหนด 
 (1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน หน่วยงำนที่รับกำรประเมิน ส ำรวจรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน
ทั้งหมด ที่ปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และมีอำยุกำรท ำงำนไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
 (2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก หน่วยงำนที่รับกำรประเมิน ส ำรวจรำยชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก
ที่สอดคล้องตำมบทบำทภำรกิจของหน่วยงำน และรวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่ำวทั้งหมด โดยจ ำนวน
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รำยชื่อจะต้องไม่น้อยกว่ำจ ำนวนโรงเรียน ภำยใต้สังกัดของหน่วยรับกำรประเมิน และมีจ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 80 
รำยชื่อ 
แนวทางปฏิบัติในการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง IIT และ EIT 
 (1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จะใช้กลุ่มตัวอย่ำงเป็นเจ้ำหน้ำที่ภำยใน 
หน่วยงำนทั้งหมด ที่ปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และมีอำยุกำรท ำงำนไม่น้อยกว่ำ 1 ปี โดย
จะต้องตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 
 (2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จะใช้กลุ่มตัวอย่ำงรำยชื่อผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภำยนอกที่สอดคล้องตำมบทบำทภำรกิจของหน่วยงำน  และรวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่ำว
ทั้งหมดโดยจ ำนวนรำยชื่อจะต้องไม่น้อยกว่ำจ ำนวนโรงเรียน ภำยใต้สังกัดของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่
รับกำรประเมิน และมีจ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ 80 รำยชื่อ โดยจะต้องตอบแบบสอบถำมไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 จ ำแนกตำมแบบส ำรวจได้ดังนี้ 

EBIT IIT EIT 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่รับ
กำรประเมินจะต้องตอบค ำถำม
พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำน และจัด
ส่งผ่ำนระบบออนไลน์
www.uprightschool.net ตำมห้วง
เวลำที่ก ำหนดในเอกสำรฉบับนี้ 

แบบส ำรวจออนไลน์ กลุ่มตัวอย่ำง
จะได้รับลิงก์เข้ำระบบแบบส ำรวจ
ผ่ำนอีเมล์ที่ให้ไว้ ตำมห้วงเวลำที่
ก ำหนดในเอกสำรฉบับนี้ 

แบบส ำรวจออนไลน์ กลุ่มตัวอย่ำง
จะได้รับลิงก์เข้ำระบบแบบส ำรวจ
ผ่ำนอีเมล์ที่ให้ไว้ ตำมห้วงเวลำที่
ก ำหนดในเอกสำรฉบับนี้ 

แนวทางปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูล IIT และ EIT 
 (1) สพฐ. ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และกำรรักษำควำมลับ แก่ผู้ตอบก่อนเริ่มกำรเก็บข้อมูลใน
ระบบออนไลน์ 
 (2) สพฐ. ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งจะส่งลิงก์กำรตอบแบบส ำรวจผ่ำนอีเมล์ของ
ผู้ตอบโดยตรง ไม่น ำแบบส ำรวจส่งมอบให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่รับกำรประเมินด ำเนินกำรเก็บข้อมูล 
 (3) สพฐ. ให้ผู้ตอบตอบแบบส ำรวจด้วยตนเองโดยอิสระ ไม่ชี้น ำ หรือกดดันผู้ตอบ 
 (4) สพฐ. จะไม่ระบุตัวตนของผู้ตอบ ไม่ระบุชื่อ ต ำแหน่ง หรือเบอร์โทรศัพท์บนแบบส ำรวจ 
ไม่ก ำหนดรหัสใดๆ ที่เชื่อมโยงระหว่ำงแบบส ำรวจกับผู้ตอบ และหลีกเลี่ยงกำรเก็บข้อมูลในสภำวะที่ผู้ตอบอำจ
ถูกรับรู้ว่ำเป็นกลุ่มตัวอย่ำง 
 (5) สพฐ. จะไม่เลือกใช้วิธีกำรเก็บข้อมูลที่เป็นภำระแก่ผู้ตอบหรือหน่วยงำนที่รับกำรประเมิน 

แนวทางปฏิบัติในการจัดทาและจัดส่งแบบส ารวจ EBIT 
 (1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่รับกำรประเมินควรด ำเนินกำรตำมแบบส ำรวจ EBIT ให้แล้วเสร็จ
ภำยในห้วงเวลำที่ก ำหนด เนื่องจำกจะท ำให้ส่งผลต่อกำรรับรู้ของกำรส ำรวจแบบส ำรวจ IIT และ EIT 
 (2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่รับกำรประเมินจะต้องจัดส่งแบบส ำรวจ  EBIT และเอกสำร
หลักฐำน ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบออนไลน์ ตำมที่ สพฐ.ก ำหนด ผ่ำนเว็บไซต์ 
www.uprightschool.net 
 
 

http://www.uprightschool.net/
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การให้คะแนนและการประมวลผลการประเมิน 
การให้คะแนน 
 กำรให้คะแนนของแต่ละข้อค ำถำม มีหลักเกณฑ ์ดังนี้ 
 (1) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ จะมีกำรให้คะแนนตำมค ำตอบของแต่ละข้อค ำถำมโดย
พิจำรณำตำมเอกสำรหลักฐำนที่อ้ำงอิงประกอบค ำตอบ โดยมีกำรให้คะแนนดังนี้ 
กรณี คาตอบและเอกสารหลักฐาน คะแนน 
1 มีกำรด ำเนินกำร และมีเอกสำรหลักฐำนถูกต้องครบถ้วน 100 
2 มีกำรด ำเนินกำร แต่เอกสำรหลักฐำนไม่ถูกต้องครบถ้วน 0 
3 
 

ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำกมีเหตุผลอ่ืนที่แสดงถึงควำมจ ำเป็น เช่น ข้อค ำถำม
ขัดแย้งกับกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน เป็นต้น และมีเอกสำร
หลักฐำนอันน่ำเชื่อถือ 

ไม่คิดน้ ำหนัก 
คะแนน 

4 
 

ไม่มีกำรด ำเนินกำร เนื่องจำกมีเหตุผลอ่ืนที่แสดงถึงควำมจ ำเป็น เช่น ข้อค ำถำม 
ขัดแย้งกับกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน เป็นต้น แต่ไม่มีเอกสำร
หลักฐำนหรือเอกสำรหลักฐำนไม่น่ำเชื่อถือ 

0 

5 ไม่มีกำรด ำเนินกำร โดยไม่มีเหตุผลจ ำเป็น 0 

หมายเหตุ:    กรณีหน่วยงำนที่มีส่วนงำนภำยในระดับพ้ืนที่หรือส ำข ำ ให้พิจำรณำกำรด ำเนินกำรในภำพรวม
ของหน่วยงำน 
      (ไม่ใช่กำรด ำเนินกำรของส่วนกลำงหรือส่วนงำนภำยในแห่งใดแห่งหนึ่ง) 
 (2) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จะมีกำรให้คะแนนตำมตัวเลือกค ำตอบของ
แต่ละข้อค ำถำมซึ่งมีค ำตอบ 4 ตัวเลือก โดยหำกตัวเลือกค ำตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและควำม
โปร่งใสมำกจะให้คะแนนมำก ส่วนตัวเลือกค ำตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสน้อยจะให้
คะแนนน้อย โดยมีคะแนน 0, 33, 67 และ 100 คะแนน 
 (3) แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะมีกำรให้คะแนนตำมตัวเลือกค ำตอบ
ของแต่ละข้อค ำถำมซึ่งมีค ำตอบ 4 ตัวเลือก โดยหำกตัวเลือกค ำตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสมำกจะให้คะแนนมำก ส่วนตัวเลือกค ำตอบที่แสดงถึงพฤติกรรมที่มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส
น้อยจะให้คะแนนน้อย โดยมีคะแนน 0, 33, 67 และ 100 คะแนน 
 (4) จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ IIT และ EIT จะเป็นกำรให้คะแนนจำกจ ำนวนผู้ตอบแบบส ำรวจ IIT
และ EIT ตำมจ ำนวนที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้ส่งรำยชื่อมำยัง สพฐ. ตำมแบบ ITA 002 และ ITA 
003 

โดยมีกำรก ำหนดคะแนนตำมจ ำนวนที่ตอบดังต่อไปนี้ 
จานวนผู้ตอบแบบส ารวจ คะแนน IIT คะแนน EIT 

    ≥ ร้อยละ 80 เต็ม เต็ม 
≥ ร้อยละ 70 < ร้อยละ 80 -1 -1 
≥ ร้อยละ 60 < ร้อยละ 70 -2 -2 
≥ ร้อยละ 50 < ร้อยละ 60 -3 -3 

หมายเหตุ: หำกต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ระบบจะไม่ประมวลผลคะแนน ในส่วนของคะแนนที่ถูกหักจะถูกหักจำก
คะแนนที่ประมวลผลแล้ว (คะแนนเต็ม 100) 
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การประมวลผลคะแนนและเกณฑ์การประเมินผล 
 ข้อมูลจำกแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน และ
แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก จะถูกบันทึกน ำเข้ำสู่โปรแกรมกำรประมวลผลคะแนน
จำกนั้นจะท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและจัดกำรข้อมูลตำมหลักสถิติ  เช่น ข้อมูล Error 
& Outlier และข้อมูล Missing Value เป็นต้น และจะประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของกำรประเมินตำมหลักกำรที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด โดยมีวิธีกำรค ำนวณ ดังนี้ 
 (1) คะแนนข้อคาถาม หมำยถึง คะแนนของแต่ละข้อค ำถำม (กรณีแบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภำยในและแบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกให้ใช้คะแนนเฉลี่ย) 
 (2) คะแนนตัวช้ีวัด หมำยถึง ร้อยละของคะแนนจำกทุกข้อค ำถำมในตัวชี้วัด 
 (3) คะแนนดัชนี หมำยถึง ร้อยละของคะแนนจำกทุกข้อค ำถำมในดัชนี 
 (4) คะแนนดัชนีถ่วงน้าหนัก หมำยถึง คะแนนดัชนีคูณร้อยละน้ ำหนักของดัชนี 
 (5) คะแนน ITA หมำยถึง ผลรวมของคะแนนดัชนีถ่วงน้ ำหนัก 

สรุปสัดส่วนข้อคาถามและสัดส่วนคะแนนโดยประมาณ 
ดัชนี EBIT IIT EIT ข้อ คะแนน 

ควำมโปร่งใส EB1 – EB3 - E1 – E4 12 26 
ควำมพร้อมรับผิด EB4 – EB7 I1 – I2 E5 – E10 14 18 
ควำมปลอดจำกกำรทุจริต 
ในกำรปฏิบัติงำน 

EB8 I3 – I5 E11 – 
E13 

7 22 

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร EB9 – EB11 I6 – I12 - 12 16 
คุณธรรมกำรท ำงำน 
ในหน่วยงำน 

EB12 I13 – 
I19 

E14 – 
E15 

11 18 

ข้อ 22 19 15 56  
คะแนน 38 33 29  100 

 
เกณฑ์การประเมินผล 
 เกณฑ์กำรประเมินผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินง ำนของหน่วยงำน 
ภำครัฐ มีค่ ำคะแนนระหว่ำง 0 – 100 คะแนน โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
ช่วงคะแนน 
(คะแนน) 

เกณฑ์ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

80 – 100 สูงมำก 
60 – 79.99 สูง 
40 – 59.99 ปำนกลำง 
20 – 39.99 ต่ ำ 
0 – 19.99 ต่ ำมำก 
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บทบาทหน้าที่และขั้นตอนการประเมิน 

 หน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินง ำนของส ำนักงำน
เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 มีดังนี ้
 (1) หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมิน ได้แก่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดย 
ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 
 (2) หน่วยงานที่รับการประเมิน ได้แก่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ จ ำนวน 183 เขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ และ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ จ ำนวน 42 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวมทั้งสิ้น 
225 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยบุคล ำกรในหน่วยงำนที่รับกำรประเมิน มีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 
      •   ผู้บริหารของหน่วยงาน นอกจำกผู้บริหำรจะต้องมุ่งมั่นบริหำรงำนตำมภำรกิจให้บรรลุพันธกิจ
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแล้ว ก็จะต้องยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมด้วย เนื่องจำกในกำรประเมิน
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้มีกำรปรับเกณฑ์กำรประเมินให้เป็นกำรก ำหนดมำตรกำรหรือกลไกเชิงระบบ 
เพ่ือให้เกิดกำรป้องกันกำรทุจริต ก ำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน และส่งเสริมคุณธรรมในกำร
ปฏิบัติงำนและก ำรบริหำรง ำนอย่ำงเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ซึ่งผู้บริหำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะต้อง
มีส่วนร่วมในกำรศึกษำวิเครำะห์และพิจำรณำกรอบแนวทำงและขั้นตอนในแต่ละมำตรกำรหรือกลไกเชิงระบบ 
รวมทั้ง ผู้บริหำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำยังมีบทบำทอย่ำงมำกในกำรน ำผลกำรประเมินไปสู่กำร
ก ำหนดนโยบำยเพื่อปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น 
      • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน นอกจำกจะต้องยึดถือหลักกำรควำมโปร่งใส ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริกำร ปฏิบัติง ำนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพและเป็นไปตำมคู่มือหรือ
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัด ไม่ใช้อ ำนำจหน้ำที่อย่ำงไม่เป็นธรรมหรือเอ้ือผลประโยชน์แก่พวกพ้อง
แล้ว เจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำยังเป็นกลุ่มตัวอย่ำงในกำรตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียภำยในอีกด้วย ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะต้องตอบตำมกำรรับรู้ที่แท้จริง 
เพ่ือให้ผลกำรประเมินสำมำรถสะท้อนระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนได้อย่ำงแม่นตรง  ซึ่งจะ
ท ำให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำน ำผลกำรประเมินพัฒนำไปไปสู่กำรปรับปรุงหน่วยงำนให้มีคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสสูงขึ้นได้ 
        • ผู้ประสานงานการประเมิน ถือเป็นกลไกที่ส ำคัญอย่ำงมำกในกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์  โดยผู้ประสำนงำนจะต้องท ำกำรศึกษำ
รำยละเอียดต่ ำงๆ รวมถึงเกณฑ์กำรประเมินให้เกิดควำมเข้ำใจ เพ่ือให้สำมำรถถ่ำยทอดให้แก่ผู้บริหำรและ
สื่อสำรแก่เจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้เกิดควำมเข้ำใจในวัตถุประสงค์และให้ควำมส ำคัญกับ
กำรประเมิน นอกจำกนี้ ผู้ประสำนงำนยังมีบทบำทในกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรประเมิน 
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร ในขั้นตอนต่ ำงๆ ของกำรประเมินเป็นไปได้อย่ำงรวดเร็วและ 
ประสบควำมส ำเร็จ 
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 ทั้งนี้ บทบำทหน้ำที่ ขั้นตอน และระยะเวลำโดยสังเขป ในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินง ำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 แสดงดังตำรำง 

วันที่ ระยะเวลา
(วัน) 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

8-11 มี.ค. 
2561 

4 จัดท ำคู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

สพฐ. 

2-7 เม.ย. 
2561 

6 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินง ำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (ITA 001) 

สพฐ. และ สพท. 
225 เขต 

25-27 เม.ย. 
2561 

3 จัดส่งรำยชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในและภำยนอกตำม 
แบบฟอร์มที ่สพฐ. ก ำหนด (ITA 002, ITA 003) ผ่ำน 
ร ะบ บ ออน ไ ล น์ (ต ร ว จ ส อบ ข้ อ มู ล ที่ อ ยู่ ไ ป ร ษ ณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์(e-mail address) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยในและภำยนอกให้ชัดเจนและถูกต้อง) 

ผู้ประสำนงำน 
กำรประเมิน 
ITA Online 

สพท. 225 เขต 

11 พ.ค. 2561 1 ระบบแจ้งเตือนผ่ำนอีเมล์ของผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิด
เห็น IIT, EIT 

สพฐ. 

12 พ.ค. 2561 1 ระบบแจ้งเตือนผ่ำน social media ของผู้ตอบแบบ
ส ำรวจควำมคิดเห็น IIT, EIT 

สพท. 225 เขต 

4-8 มิ.ย. 2561 5 จัดส่งลิงค์กำรประเมิน ITA Online ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วน 
เสียภำยในและภำยนอก (IIT, EIT) ทำงอีเมล์ส่วนตัวของ 
ผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็น 

สพฐ. 

  ประเมิน ITA Online จ ำกลิงค์ที่ได้รับผ่ำนทำงอีเมล์
ส่วนตัวของผู้ตอบแบบส ำรวจควำมคิดเห็น (IIT, EIT) 

สพฐ. 

25-27 มิ.ย. 
2561 

3 จัดส่งแบบส ำรวจเชิงประจักษ์ EBIT ระบบออนไลน์
(ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดเตรียมเอกสำรและ
ด ำเนินกำรส่งเอกสำรตำมเงื่อนไขข้อตกลง ผ่ำนระบบ ITA 
Online) 

สพท. 225 เขต 

ก.ค. 2561 5 ตรวจคะแนนแบบส ำรวจเชิงประจักษ์ EBIT สพฐ. 
ก.ค. 2561 3 วิเครำะห์ข้อมูล/ประมวลผลคะแนน สพฐ. 
ก.ค. 2561 5 จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส

ในกำรด ำเนินง ำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ออนไลน์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

สพฐ. 

ก.ค. 2561 2 ประกำศผลกำรประเมิน ITA Online อย่ำงเป็นทำงกำร สพฐ. และ สพท. 
ก.ค. 2561 2 น ำเสนอผลกำรประเมิน ITA Online ต่อ สพฐ. และ 

ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
สพฐ. 

หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรประเมินจะแจ้งก ำหนดกำรที่แน่นอนอีกครั้งก่อนเริ่มต้นกำรประเมิน 
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แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 

Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน 

ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินง ำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) ซึ่งเป็นกำรประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  มีกรอบกำร
ประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่1. ดัชนีควำมโปร่งใส 2. ดัชนีควำมพร้อมรับผิด 3. ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตใน
กำรปฏิบัติงำน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5. ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน โดยมี
เครื่องมือที่ใช้ส ำหรับกำรประเมิน 3 เครื่องมือได้แก่ 1. แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence – Based 
Integrity and Transparency Assessment (EBIT)2. แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 
Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)และ 3. แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภำยนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 
 ส ำหรับแบบส ำรวจนี้เป็นแบบส ำรวจหลักฐำน เชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and 
Transparency Assessment (EBIT) ใช้ประเมินในดัชนีควำมโปร่งใส ดัชนีควำมพร้อมรับผิด ดัชนีควำมปลอด
จำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 
ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลจำกกำรตอบแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์นี้ พร้อมกับเอกสำรหลักฐำนที่แนบ
ประกอบกำรตอบ จ ำนวน1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงำน 
 ผลกำรประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินง ำนของหน่วยงำน  เพ่ือให้
หน่วยงำนได้รับทรำบและใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรปฏิบัติรำชกำรให้มี
คุณธรรมและควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น ลดโอกำสกำรทุจริตในหน่วยงำน และเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประช ำชน
และสังคมสูงสุด 

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี้ 
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แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 

Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) ซึ่งเป็นกำรประเมินเพ่ือวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน มีกรอบกำร
ประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ 1. ดัชนีควำมโปร่งใส 2. ดัชนีควำมพร้อมรับผิด 3. ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริต
ในกำรปฏิบัติงำน 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5. ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน โดยมี
เครื่องมือที่ใช้ส ำหรับกำรประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 1. แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence – 
Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT) 2. แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ 3. แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภำยนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) 

ส ำหรับแบบส ำรวจนี้เป็นแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and 
Transparency Assessment (EBIT) ใช้ประเมนิในดัชนีควำมโปร่งใส ดัชนีควำมพร้อมรับผิด ดัชนีควำมปลอด
จำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 
ซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลจำกกำรตอบแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์นี้ พร้อมกับเอกสำรหลักฐำนที่แนบ
ประกอบกำรตอบ จ ำนวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงำน 

ผลกำรประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน เพ่ือให้
หน่วยงำนได้รับทรำบและใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรปฏิบัติรำชกำรให้มี
คุณธรรมและควำมโปร่งใสมำกยิ่งขึ้น ลดโอกำสกำรทุจริตในหน่วยงำน และเพ่ือให้ เกิดประโยชน์ต่อประชำชน
และสังคมสูงสุด 

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี้ 
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บทท่ี  3 
วิธีการด าเนินงาน 

1.   จำกกำรประชุมเพ่ือร่วมกันวิเครำะห์ว่ำงำนใดมีผลประโยชน์ทับซ้อน และมีผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่อง          
ใดของแต่ละกลุ่มงำน   ผลได้ดังนี้ 
                  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
   1.1  กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือท่ีอำจเกิดผลประโยชนทับ
ซ้อน 
  การจัดซื้อจัดจ้าง 

1.กำรจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุหรือแบบรูปรำยกำร
งำนก่อสร้ำง 

2. รำยงำนขอซื้อหรือขอจ้ำงโดยเจ้ำหน้ำที่ผ่ำนหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 
3. คณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำง  

-  คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
- คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรสอบรำคำ 
- คณะกรรมกำรซี้อหรือจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 
- คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 

4.  วิธีกำรซื้อหรือจ้ำง กระท ำได้ 3 วิธี 
-  วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป   
- วิธีคัดเลือก 
- วิธีเฉพำะเจำะจง 

5.  วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป  (วิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์) 
6. วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป  (วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์) 
7. วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป (วิธีสอบรำคำ) 
8. วิธีคัดเลือก 
9. วิธีเฉพำะเจำะจง 
10.  กำรจ้ำงออกแบบรวมงำนก่อสร้ำง 
11. กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ 
12. อ ำนำจกำรสั่งซื้อสั่งจ้ำง 
13. กำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำ 

การเบิกค่าตอบแทนใช้สอย 
1. แจ้งอนุมัติเงินงบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำรเบิกจ่ำยในแต่ละรำยกำร 
2. กำรตรวจเอกสำรขอเบิก 

-  ขอเบิกถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               ๑๘ 
 

- มีงบประมำณเพียงพอหรือไม่ 
- เสนอขออนุมัติเบิก 

3.  ขออนุมัติเบิก 
-  เจ้ำหนำที่บันทึกเสนอผู้มีอ ำนำจลงนำมอนุมัติเพ่ือเบิกจ่ำยให้ผู้มีสิทธิรับเงิน 

4. กำรบันทึกเอกสำรขอเบิกในระบบ GFMIS 
-  บันทึกค ำขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ตำมที่ได้รับอนุมัติ ให้ถูกต้องตำมแผนงำน งำน

โครงกำร     ที่อนุมัติ 
5. กำรจ่ำยเงินให้ผู้มสีิทธิรับเงิน 

- หลังจำกกรมบัญชีกลำงอนุมัติค ำขอเบิกเงินที่ส่วนรำชกำรบันทึกในระบบGFMISแล้ว         
เจ้ำหน้ำที่กำรเงินจ่ำยเงินให้ผุ้มีสิทธิรับเงินให้ถูกต้อง ตำมข้อเท็จจริงและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
การฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 

  1.2  โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. กำรจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุหรือแบบรูปรำยกำร  

งำนก่อสร้ำง 
2. คณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำง 

-  คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
-  คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรสอบรำคำ 
-  คณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก 
-  คณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 
-  คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ  

           3.  วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป(วีธีสอบรำคำ) 
 4.  วธิีคัดเลือก 
 5.  วธิีเฉพำะเจำะจง 
 6.  กำรพิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอ 
การเบิกค่าตอบแทนใช้สอย 
 1.  กำรตรวจสอบเอกสำรขอเบิก 
     -  ขอเบิกถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
     -  มีงบประมำณเพียงพอหรือไม่ 
     -  เสนอขออนุมัติเบิก 
 2.  ขออนุมัติเบิก 
     -  เจ้ำหน้ำที่บันทึกเสนอผู้มีอ ำนำจลงนำมอนุมัติเพ่ือเบิกจ่ำยให้ผู้มีสิทธิรับเงิน 
 3.  กำรบันทึกเอกสำรขอเบิกในระบบ GFMIS 
               -  บันทึกค ำขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ตำมท่ีได้รับอนุมัติ ให้ถูกต้องตำมแผนงำน งำนโครงกำรที่
อนุมัติ 



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               ๑๙ 
 

 4.  กำรจ่ำยเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน 
     -  หลักจำกกรมบัญชีกลำงอนุมัติค ำขอเบิกเงินที่ส่วนรำชกำรบันทึกในระบบ GFMIS แล้ว 
เจ้ำหน้ำที่กำรเงินจ่ำยเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินให้ถูกต้อง ตำมข้อเท็จจริงและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
การฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
 -  หัวข้อในกำรจัดฝึกอบรม สัมมนำไม่ตรงตำมควำมต้องกำร จ ำเป็นของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 -  การถ่ายทอดของวิทยากรไม่ชัดเจนและตรงประเด็น 

 -  กระบวนการในการฝึกอบรมสัมมนาที่ไม่ส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 -  ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาขาดความต้องใจ ขาดความรู้ความเข้าใจและไม่น าความรู้ทักษะที่ได้รับไป

ใช้ประโยชน์ 

 -  ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาขาดความรับผิดชอบในการเข้าร่วมฝึกอบรม 

 -  ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงและมาเข้าอบรมไม่ครบตามจ านวน 

 -  ประเด็นการศึกษาดูงานไม่ชัดเจนแหล่งเรียนรู้ที่ไม่ส่งผลต่อการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 

 -  เข้ารับการอบรมสัมมนาขาดความรับผิดชอบในการเข้าร่วมฝึกอบรม 

 -  ขาดการติดตาม ประเมินผลความรู้ทักษะและการน าไปใช้ภายหลังการฝึกอบรม 

 - หัวข้อวิชาไม่ตรงตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา 

 -  ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาขาดความรับผิดชอบในการเข้าร่วมอบรมสัมมนา 

 -  จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาไม่ครบตามเป้าหมาย 

 1.3  ควำมเสียหำยที่จะเกิดข้ึนหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
 -  ท ำให้สูญเสียงบประมำณ 
 -  เปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำที่ ใช้อ ำนำจหน้ำที่ในกำรหำผลประโยชน์ 
 -  เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน 
การเบิกค่าตอบแทนใช้สอย 
 -  ท ำให้สูญเสียงบประมำณ 
 -  เปิดโอกำสให้เจ้ำหน้ำที่ ใช้อ ำนำจหน้ำที่ในกำรหำผลประโยชน์ 
 -  เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือขงองหน่วยงำน 
กำรฝึกอบรมสัมมนำและศึกษำดูงำน 
 -  ผู้เข้ำอบรมไม่สนใจในกระบวนกำรฝึกอบรม 
 -  ผู้เข้ำอบรมไม่มำเข้ำอบรมตำมจ ำนวน 
 -  สูญเสียงบประมำณในกำรจัดอบรม 
 -  ผู้เข้ำอบรมไม่ได้รับควำมรู้ ทักษะตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร  
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 -  สูญเสียเวลำ งบประมำณในกำรจัดอบรม 
 -  ผู้เข้ำอบรมไม่ได้รับควำมรู้ ทักษะตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 -  กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 - เป็นช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อ ำนำจหน้ำที่กระท ำผิด 
 -  ผู้ศึกษำดูงำนไม่ได้รับควำมรู้ประสบกำรณ์ตำมวัตถุประสงค์ 
 -  ผู้เข้ำอบรมไม่น ำควำมรู้ทักษะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 -  เสียงบประมำณในกำรจัดเตรียมเอกสำรและเสียเวลำในกำรจัดท ำหลักสูตร 
 -  เสียงบประมำณค่ำลงทะเบียน 
 -  เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อ ำนำจหน้ำที่กระท ำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำที่ 

1.4  แนวทางการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
   (1)  กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 
1 รังเกียจกำรทุจริตทุกรูปแบบ  

(1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์    
เขต 1  รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
1. ควบคุม  ก ำกับ  ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุและบุคลำกรที่เก่ียวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ให้ปฏิบัติตำม 
พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560ระเบียบกระทรวงกำรคลัง  ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง       
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560และกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม  ก ำกับ  ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุและบุคลำกรที่เก่ียวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ให้ปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เก่ียวข้อง โดยเคร่งครัด 
3. ควบคุม  ก ำกับ  ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุและบุคลำกรที่เก่ียวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  รับรองถึงควำม  
ไม่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองำนในกำรซื้อจ้ำง 
4.ควบคุม  ก ำกับ  ดูแล  ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดสรรงบประมำณ  และกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ   บันทึกข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในระบบรำยงำนผลกำรบริหำรงบประมำณ
Budgeting   Report   System (BRS) 
การเบิกค่าตอบแทนใช้สอย 
1. ควบคุม  ก ำกับ  ดูแล  ให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรขอเบิกให้ถูกต้อง ตำม   ระเบียบที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด      
และปฏิบัติกับบุคลำกรทุกคนเสมอภำค  เท่ำเทียมกัน   ไม่เลือกปฏิบัติ 
2. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์  แนวปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยให้ข้ำรำชกำรในสังกัดทรำบ  และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
3. ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำเป็นตัวอย่ำงที่ดี 
4.  ส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดมีคุณธรรมจริยธรรม   ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
5.  ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำเป็นตัวอย่ำงที่ดี 
6.  ส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดมีคุณธรรมจริยธรรม   ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
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7. ควบคุม  ก ำกับ  ติดตำม  ให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติให้ถูกต้องตำมระเบียบ  และแนวปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
8. ก ำกับ  ติดตำม  ให้หน่วยตรวจสอบภำยในตรวจสอบเอกสำรขอเบิก  และกำรบันทึกเอกสำรขอเบิกในระบบ  GFMIS  
และกำรรับ-จ่ำยเงิน   เป็นประจ ำทุกปี 
การฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
- ส ำรวจควำมต้องกำรรับกำรฝึกอบรมจำกผู้เกี่ยวข้อง 
- หำวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญในกำรวิเครำะห์หัวข้อกำรฝึกอบรม 
- จัดหำผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนมำเป็นวิทยำกร 
- จัดท ำหลักสูตรฝึกอบรมที่มีคุณภำพ 
- วิเครำะห์กระบวนกำรฝึกอบรมที่เหมำะสมกับเนื้อหำ 
- ก ำหนดวัตถุประสงค์กำรฝึกอบรม  ให้ชัดเจน 
- จัดกิจกรรมให้ผู้เข้ำอบรมมีส่วนร่วม ได้ฝึกปฏิบัติจริง 
- จัดหำสื่อประกอบกำรอบรมให้เหมำะสม 
- ให้ผู้เข้ำอบรมได้มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดหัวข้อ เนื้อหำกำรอบรม 
- มีกระบวนกำรติดตำม ควำมส ำเร็จของโครงกำรก่อนและหลังกำรฝึกอบรมที่เป็นระบบ 

- กระตุ้นให้ผู้เขำ้อบรมมีควำมม่ันใจในกำรปฏิบัติงำน 
- แจ้งให้ผู้เข้ำฝึกอบรมทรำบล่วงหน้ำและเตรียมกำรก่อนกำรเข้ำฝึกอบรม 
- สร้ำงควำมตระหนักและควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ 
- ก ำหนดผลประโยชน์และผลเสียที่ชัดเจนหำกไม่เข้ำอบรมสัมมนำ 
- แจ้งภำรกิจในกำรปฎิบัติภำยหลังกำรอบรมให้ชัดเจนและให้ผู้เข้ำอบรมทรำบล่วงหน้ำ 
- ก ำหนดกลุ่มผู้เข้ำฝึกอบรม ก ำหนดกำรตอบรับกำรเข้ำอบรมให้ชัดเจน 
- มีกระบวนกำรติดตำมผลกำรฝึกอบรม  
- จัดท ำหลักสูตรกำรศึกษำดูงำนให้มีคุณภำพ 
- ก ำหนดประเด็นกำรศึกษำดูงำนให้ชัดเจน 
- คัดเลือกแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภำพ 
- ก ำหนดให้ผู้ศึกษำดูงำนบันทึกผลกำรเรียนรู้จำกกำรศึกษำดูงำนให้ชัดเจน ตรงประเด็น 
- จัดให้มีกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้ภำยหลังกำรศึกษำดูงำน 
- แจ้งให้ผู้เข้ำฝึกอบรมทรำบล่วงหน้ำและเตรียมกำรก่อนกำรเข้ำฝึกอบรม 
- สร้ำงควำมตระหนักและควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ 
- ก ำหนดผลประโยชน์และผลเสียที่ชัดเจนหำกไม่เข้ำอบรมสัมมนำ 
- จัดให้มีกำรติดตำม ประเมินผล ควำมรู้ ทักษะและกำรน ำไปใช้ภำยหลังกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน 
- จัดท ำรำยงำนผลกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน 

  

 (2)  กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน 
- กำรแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
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  - กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  - กำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  2  สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ก ำหนดควำมเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ ำนวน 3
ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. การจัดซื้อจัดจ้าง 
   2. การเบิกค่าตอบแทนใช้สอย 
   3. การฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
 เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถี่ท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และ
ผลกระทบ 
ของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยงในระดับใดในตำรำง
ควำมเสี่ยง ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำรจัดกำรก่อน 
 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 การจัดซื้อจัดจ้าง 4 3 12 (1) 
2 การเบิกค่าตอบแทนใช้สอย 4 3 12 (2) 
3 การฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 4 3 12 (3) 

 
 

3  ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
การจัดซื้อจัดจ้าง ล ำดับ 1  (สูง = 12 คะแนน) 

การเบิกค่าตอบแทนใช้สอย ล ำดับ 2  (สูง = 12 คะแนน) 
การฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ล ำดับ 3  (สูง = 12 คะแนน) 
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 จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 1 ระดับ คือ สูง โดย
สำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ 2561 มี ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เ    เสี่ยงสูงมำก (Extreme) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 

มีมำตรกำรลด และประเมินซ้ ำ หรือถ่ำย
โอนควำมเสี่ยง 

 

     เสี่ยงสูง (High) จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 
และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

-การจัดซื้อจัดจ้าง 
-การเบิกค่าตอบแทนใช้สอย 
-การฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งาน 

ปำนกลำง (Medium) ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง  

 

     ต่ ำ (Low) -  
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   4  แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
ปัจจัยท่ี 

จะเกิด
ความ
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิด
ชอบ 

 
 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

1.การ
จัดซื้อจัด
จ้าง 
 

4 3 12 1. ควบคุม  ก ำกับ  ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนพัสดุและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง  ให้ปฏิบัติตำม พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560ระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง  ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560และกฏ
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง อย่ำงเคร่งครัด 
2. ควบคุม  ก ำกับ  ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนพัสดุและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง  ให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และแนว
ทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด 
3. ควบคุม  ก ำกับ  ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนพัสดุและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง  รับรองถึงควำมไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้
เสนองำนในกำรซื้อจ้ำง 
4.ควบคุม  ก ำกับ  ดูแล  ให้เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดสรรงบประมำณ  
และกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ   
บันทึกข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณในระบบรำยงำนผลกำรบริหำร
งบประมำณBudgeting   Report   System 
(BRS) 
 

         

กลุ่ม
บริหำร 
งำน

กำรเงิน
และ

สินทรัพ
ย์ 

2.กำร
เบิกค่ำ
ตอบ 
แทนใช้
สอย 
 

4 3 12 1. ควบคุม  ก ำกับ  ดูแล  ให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
เอกสำรขอเบิกให้ถูกต้อง ตำม   ระเบียบที่
เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด   และปฏิบัติกับบุคลำกร
ทุกคนเสมอภำค  เท่ำเทียมกัน   ไม่เลือกปฏิบัติ 
2.แจ้งเวียนหลักเกณฑ์  แนวปฏิบัติกำรเบิกจ่ำย
ให้ข้ำรำชกำรในสังกัดทรำบ  และถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด 
3.ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำเป็นตัวอย่ำงที่ดี 
4.ส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดมีคุณธรรม
จริยธรรม   ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
5.ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชำเป็นตัวอย่ำงที่ดี 
6.ส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดมีคุณธรรม
จริยธรรม   ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
7. ควบคุม  ก ำกับ  ติดตำม  ให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตำมระเบียบ  และแนวปฏิบัติโดย
เคร่งครัด 

         กลุ่ม
บริหำร
งำน

กำรเงิน
และ

สินทรัพ
ย์ 
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8. ก ำกับ  ติดตำม  ให้หน่วยตรวจสอบภำยใน
ตรวจสอบเอกสำรขอเบิก  และกำรบันทึก
เอกสำรขอเบิกในระบบ  GFMIS  และกำรรับ-
จ่ำยเงิน   เป็นประจ ำทุกปี 

ปัจจัยท่ี 

จะเกิด
ความ
เสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิด 
ชอบ 

 
 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

3.การ
ฝึกอบร
ม
สัมมน
าและ
ศึกษา
ดูงาน 

4 3 12 
การฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
-  หัวข้อในกำรจัดฝึกอบรม สัมมนำไม่ตรงตำม
ควำมต้องกำร จ ำเป็นของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
-  การถ่ายทอดของวิทยากรไม่ชัดเจนและตรง

ประเด็น 

-  กระบวนการในการฝึกอบรมสัมมนาที่ไม่ส่งผล

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

-  ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาขดความเข้าใจ ขาด

ความรู้ความเข้าใจและไม่น าความรู้ทักษะที่ได้รับ

ไปใช้ประโยชน ์

-  ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาขาดความรับผิดชอบ

ในการเข้าร่วมฝึกอบรม 

-  ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาไม่ใช่

กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงและมาเข้าอบรมไม่ครบ

ตามจ านวน 

-  ประเด็นการศึกษาดูงานไม่ชัดเจนแหล่งเรียนรู้

ที่ไม่ส่งผลต่อการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 

-  เข้ารับการอบรมสัมมนาขาดความรับผิดชอบ

ในการเข้าร่วมฝึกอบรม 

-  ขาดการติดตาม ประเมินผลความรู้ทักษะและ

การน าไปใช้ภายหลังการฝึกอบรม 

(บริหารงานบุคคล) 

- หัวข้อวิชาไม่ตรงตามความต้องการของผู้เข้ารับ

การอบรมสัมมนา 

-  ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาขาดความรับผิดชอบใน

การเข้าร่วมอบรมสัมมนา 

-  จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาไม่ครบตาม

เป้าหมาย 

         

กลุ่ม
นิเทศฯ 
กลุ่ม

บริหาร
งาน

บุคคล  
กลุ่ม

ส่งเสริม
การจัด
การศึก

ษา 
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  2.  การจัดประชุมสมัมนา “เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน”  ในวันที่  5  กรกฎาคม  2561  ณ ห้อง

ประชุมมะขามหวาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาเพชรบรูณ์ เขต 1  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  78 
คน  กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว สพป.
เพชรบูรณ์ เขต 1    
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3. กำรประชุมสัมมนำ เรื่อง เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ สร้ำงควำมตระหนัก ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อต้ำน 
กำรทุจริต  วันที่  22  กรกฎำคม  2561  ณ ห้องประชุมประกำยทอง มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์   
กลุ่มเป้ำหมำย ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 1  จ ำนวน  78  คน  ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จ ำนวน 146 คน 
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รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               ๓๑ 
 

4. กำรศึกษำดูงำนเขตสุจริตต้นแบบ  ในวันที่  23  กรกฎำคม  2561  ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  
และศึกษำดูงำน ณ สพป.ชัยนำท  ในวันที่  24  กรกฎำคม  2561  โดยมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมจ ำนวน  78 คน 
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5.  กำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่ำวค ำปฏิญญำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต  
ทุกวันจันทร์แรกของเดือน 

กลุ่มเป้าหมาย คือเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำว จ ำนวน 78 คน รว่มท ำกิจกรรมเข้ำแถวเคำรพธงชำติ สวด
มนต์ไหว้พระ พร้อมทั้งกล่ำวค ำปฏิญญำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต ในทุกวันจันทร์แรกของเดือน 
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รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               ๓๘ 
 

6. กำรท ำกิจกรรมท ำบุญเดือนเกิดให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือไห้โอกำส 
บุคลำกรได้ท ำบุญประจ ำเดือนอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  โดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็น
ผู้ด ำเนินกำร กลุ่มเป้ำหมำย ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว 
ใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ทุกคน  
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7. กิจกรรมพัฒนำกำยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนทุกวันพุธของสัปดำห์ ตั้งแต่เวลำ 15.30 – 

16.30 น. มีกิจกรรมออกก ำลังกำย เล่นกีฬำ ภำยใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
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บทท่ี 4 

สรุปผลการด าเนินการและข้อเสนอแนะ 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงขอแจ้งผลกำรประเมินรำย
ละเอียดังสิ่งที่ส่งมำด้วยนี้  ทั้งนี้  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ผลคะแนน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  81.65  คะแนน โดยแยกประเด็นดังนี้ 
  1.  ความโปร่งใส     ได้คะแนน  71.88  คะแนน 

ประกอบด้วย 
1.1  กำรเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนน   78.53 
1.2  กำรมีส่วนร่วม  ได้คะแนน   67.12  
1.3  กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  ได้คะแนน   70.00 
2.  ความพร้อมรับผิด     ได้คะแนน  83.75  คะแนน 
ประกอบด้วย 
2.1  กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ ได้คะแนน  94.28 
2.2  กำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ ได้คะแนน  70.27 
2.3  เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร  ได้คะแนน  91.23 
2.4  กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน ได้คะแนน  72.21 
3.  ความปลอดภัยจาการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ได้คะแนน  90.37 
ประกอบด้วย 
-  กำรรับสินบน   ได้คะแนน  90.37 
4.  วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร    ได้คะแนน  85.56 
ประกอบด้วย 
4.1  กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต ได้คะแนน  95.09 
4.2  กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนได้คะแนน  79.15 
4.3  แผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ได้คะแนน  80.61 
4.4  กำรตรวจสอบถ่วงดุลภำยใน ได้คะแนน  88.32 
5.  คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน    ได้คะแนน  90.61 
ประกอบด้วย 
5.1  มำตรฐำนและควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำนและให้บริกำร ได้คะแนน  91.15 
5.2  คุณธรรมกำรบริหำรงำน           ได้คะแนน  89.96  
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ปัญหาอุปสรรค 

 ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณยังไม่สอดคล้องกับระยะเวลำที่ประเมิน ท ำให้ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ยังอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน 

ข้อเสนอแนะ 

 หน่วยงำนที่รับผิดชอบนโยบำย ควรจัดประชุมชี้แจงโดยให้มีระยะเวลำด ำเนินกำรเพ่ือรับกำรประเมิน
ที่เหมำะสมกับกำรประเมินฯ หลังจำกสิ้นปีงบประมำณ 
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ภาคผนวก 
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1.  การเข้าแถวเคารพธงชาติ  ทุกวันจันทร์แรกของเดือน 
 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    กลุ่มอ ำนวยกำร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
ที…่………………………………………………วันที่     25 ธันวำคม  2560 

เรื่อง  กำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่ำวค ำปฏิญญำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน    รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ผอ.กลุ่ม,หน่วย,ส่วนและบุคลำกรในสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

  ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 จะจัดให้มีกำรเข้ำแถว
เคำรพธงชำติ สวดมนต์ไหว้พระ ยืนสงบนิ่ง กล่ำวค ำปฏิญญำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริตทุกวันจันทร์แรกของ
เดือน นั้น 
  เพ่ือแสดงสัญลักษณ์ เขตสุจริต และเพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จิรยธรรม
และธรรมำภิบำลในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จึงขอควำมร่วมมือท่ำนได้เข้ำร่วมกิจกรรมเข้ำแถวเคำรพธงชำติ     
สวดมนต์ไหว้พระ และกล่ำวค ำปฏิญญำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต ณ  บริเวณ หน้ำเสำธง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1   ในวันจันทร์แรกของเดือน  เวลำ 08.30 น. ตำมปฏิทินที่แนบมำ
พร้อมนี้ 

  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                           

                                                  (นำยอ ำนำจ  บุญทรง) 
                      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์  เขต 1 



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               ๕๐ 
 

ค าปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
            คณะผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของส ำนกังำน
เขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ขอให้ค ำมั่น
สัญญำต่อพันธกรณี ในกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริตทุกรปูแบบ ด้วยกำร
ขับเคลื่อนโครงกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำสจุริต ดังนี ้

 1. เรำจะรว่มกันป้องกันและต่อตำ้นกำรทุจริตทุกรปูแบบ 
 2. เรำจะปลูกฝงัค่ำนิยมควำมซื่อสตัย์สุจริตให้เป็นวิถชีีวิตใน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและชุมชน 
 3. เรำจะสร้ำงเครือข่ำยควำมซื่อสัตย์สุจริตระหว่ำงส ำนักงำนเขต
พื้นที ่
 กำรศกึษำและชุมชน ให้เป็นรูปธรรมและมีควำมยั่งยนื ทั้งหมดนี้
เพื่อธ ำรง ชำติไทย ให้สถิตเสถียรสถำพรตลอดจิรัฐิติกำล.(จ-ิรัด-ถิ-ต-ิ
กำล) 

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



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               ๕๑ 
 

 

 

หลักการและเหตุผล 

   หน่วยงำนรำชกำรท ำหน้ำที่ปฏิบัติรำชกำร ก ำหนดเวลำท ำงำน ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
จ ำนวน 5 วัน คือ วันจันทร์ วันอังคำร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ตั้งแต่เวลำ 08.03 น. ถึง 16.30 น. 
หยุดพักกลำงวัน เวลำ 12.00 น. ถึง 13.00น.วันหยุดรำชกำร จ ำนวน 2 วัน คือ วันเสำร์และวันอำทิตย์
หน่วยงำนรำชกำรของทำงรำชกำรนั้นมีหลำยหน่วยงำนซึ่งก็ท ำหน้ำที่ที่แตกต่ำงกันออกไป ขึ้นอยู่กับโครงสร้ำง
ของประเทศในกำรบริหำรรำชกำรของแผ่นดิน ซึ่งมีพระคุณยิ่งต่อข้ำรำชกำรและพลเมืองของประเทศ ฉะนั้นจึง
เป็นภำรหน้ำที่หลักที่ทุกคนจะต้องสร้ำงควำมตระหนักและเห็นคุณค่ำในประพฤติ ปฏิบัติตนตำมหน้ำที่
รับผิดชอบตำมกรอบของกฏและกติกำที่เรำได้สืบทอดกันมำจนเป็นประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ ของ
หน่วยงำนรำชกำรที่บ่งบอกถึงควำมเป็นชำติไทยมำตลอดชั่วกำล นั่น คือ ควำมเป็นชำติไทย มีเอกรำชของชำติ
ไทย มปีระวัติศำสตร์บรรพบุรุษรักษำเอกรำชชำติไทย มีกำรเสียสละชีพเพ่ือชำติไทยด้วยเลือด เนื้อเพ่ือควำมคง
อยู่ของชำติไทย จึงหลอมรวมเอกลักษณ์ธ ำรงไว้ใน เพลงชำติไทย  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นหน่วยงำนรำชกำร ที่ก่อตั้ง
มำตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยกำรน ำของ ท่ำนอ ำนำจ  บุญทรง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้บริหำรจัดกำรโดยตำมหลักกำรกฏหมำย หลักธรรมำภิบำล 
นโยบำยหน่วยงำนแบบบูรณำกำร จนบรรลุวัตถุประสงค์ และได้ยกระดับคุณภำพเป็นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำสุจริต ในจ ำนวน 1 ใน 10 เขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั่วประเทศ ในกำรบริหำรจัดกำร นั้นเน้นกำรปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ก ำหนด 
เป็นนโยบำยให้หน่วยของเรำปฏิบัติกิจกรรมหน้ำเสำธงทุกวันจันทร์แรกของเดือน เวลำ 08.30 น.ในกำรสร้ำง
จิตส ำนึกที่ดีของบุลำกร 
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๕๒  

 วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือตระหนักและเห็นคุณค่ำของชำติ และรักษำเอกลักษณ์ของชำติไทยไว้สืบไป 
2.  สร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคีในหน่วยงำน 
3.  สร้ำงวินัย รู้หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ มีสมำธิสละเวลำร่วมกิจกรรม 
4  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ นครพนม เขต 2 พบปะเพ่ือนร่วมงำน 
5.  เป็นแบบอย่ำงแก่หน่วยงำนในสังกัด 
 
 เป้าหมาย 
 บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  จ ำนวน   85 คน 
 บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมปฏิบัติกิจกรรมหน้ำเสำธงได้อย่ำง
ทั่วถึงและต่อเนื่อง 
 
 ความคาดหวัง 
 บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมปฏิบัติกิจกรรมหน้ำเสำธงได้อย่ำง
ทัว่ถึงและต่อเนื่อง 

 

 

เพลงชาติไทย 

             ประเทศไทยรวมเลอืดเนื้อชำติเชือ้ไทย   เป็นประชำรัฐ ไผทของไทยทุกสว่น  
อยู่ด ำรงคงไวไ้ด้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมำย รักสำมัคค ี ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลำด 
เอกรำชจะไม่ให้ใครข่มขี่สละเลอืดทุกหยำดเป็นชำติพลี เถลิงประเทศชำติไทยทวี         
มีชัย ชโย 

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

 

 



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               ๕๓ 
 

บทสวดมนต์ไหวพ้ระ 

อะระหัง สัมมำสัมพทุโธ ภะคะวำ, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวำเทมิ. (กรำบ) 

สวำกขำโต ภะคะวะตำ ธัมโม, ธัมมังนะมัสสำมิ. (กรำบ) 

สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมำมิ. (กรำบ) 

 

แนวทางปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ทุกวันจันทร์แรกของเดือน ณ หน้าเสาธง อาคาร 1 
 1. เวลำ 08.30 น. 
    บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมกันหน้ำ 
เสำธง หน้ำอำคำร 1 
2. อัญเชิญธง 
2.1 ธงชำติไทย 
3. ท ำควำมเคำรพ(ยืน-ผู้ชำยอยู่ซ้ำย ผู้หญิงอยู่ขวำ ชำยธงอยู่ด้ำยขวำ) 
3.1 ร้องเพลงชำติไทย (ต้นเสียง) 
3.2 สวดมนต์ไหว้พระ (ต้นเสียง) 
3.3  กล่ำวค ำปฏิญญำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต (ต้นเสียง-พร้อมกัน) 
4. ท่ำนอ ำนำจ  บุญทรง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ให้โอวำท 
5. เดินเป็นแถวไปห้องท ำงำน 

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

 

 

 

 

 

 



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               ๕๔ 
 

2. การจัดอบรมสัมมนา “เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน” 
 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    กลุ่มอ ำนวยกำร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
ที…่………………………………………………วันที่     28  มิถุนำยน  2561 

เรื่อง  กำรจัดประชุมสัมมนำ “เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน” 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน    รองผู้อ ำนวยกำร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ,ผอ.กลุ่ม ,หน่วย ,ส่วน และเจ้ำหน้ำที่ 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  จัดประชุมสัมมนำ      
ให้แก่บุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯ ในวันที่   5  กรกฏำคม  2561               
เวลำ  09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมะขำมหวำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ   
เพชรบูรณ์ เขต 1  เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริต  

ในกำรนี้จึงขอเชิญท่ำนและบุคลำกรในสังกัดเข้ำร่วมประชุมสัมมนำ ตำมวัน เวลำ และ
สถำนที่ดังกล่ำว โดยพร้อมเพรียงกัน 

  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           

                                                  (นำยอ ำนำจ  บุญทรง) 
                      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์  เขต 1 



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               ๕๕ 
 

 
ตารางการประชุมสัมมนา เรื่อง  “เขตสุจริต  ไม่คิดคอร์รัปชัน” 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

วันที่  5  กรกฏาคม  2561 
ณ ห้องประชุมมะขามหวาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 
เวลา  08.30 – 09.00 น. -  ลงทะเบียน  รายงานตัว 
 
เวลา 09.00 – 09.30 น.                     -  พิธีเปิดการประชุมสัมมนา   
                                                  ( โดย ดร.อ านาจ  บุญทรง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ 
                                                       การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ) 
 
เวลา 09.30 – 12.00 น.                      - “การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน” 
                                   ( โดย ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบูรณ์ ) 
 
เวลา  12.00 – 13.00 น.                     -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
เวลา  13.00  - 16.30 น.                 -  กิจกรรม  PLC และเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของงานในแต่ละกลุ่ม  
2. แนวทางการแก้ไขความเสี่ยงของงานในแต่ละกลุ่ม 
3. การจัดท าแผนป้องกันความเสี่ยงของงานฯ 

                                    ( โดย นายสมบูรณ์  เกียตริบัณฑิต รองผอ.สพป.        
                                                                 เพชรบูรณ์ เขต 1 และคณะ) 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               ๕๖ 
 

 

ค ากล่าวรายงานประธาน 
 

โครงกำร   เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
   “ป้องกันกำรทุจริต” สู่เขตสุจริต  
วัตถุประสงค์  
 -  เพื่อสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ สร้ำงระบบวิถีพอเพียง สุจรติรับผดิชอบ ปลอดอบำยมุข สร้ำงกระบวนกำรมีส่วน
ร่วม และต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ 

 -   เพื่อให้ผู้บริหำรกำรศึกษำและบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 มีวินัย 
ซื่อสัตย์ อยู่อย่ำงพอเพียง มีจติสำธำรณะ ยึดมั่นในคณุธรรม จรยิธรรมในกำรด ำเนินชีวิต ต่อต้ำนกำรทุจริต 

  
เป้าหมาย  
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- ผู้บริหำรกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  
-บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบรูณ์ เขต 1 ได้รับกำรพัฒนำ 

เพื่อปรับเปลีย่นทัศนคติ ผ่ำนกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบตัิกำรเสรมิสรำ้งควำมเข้ำใจและศึกษำดูงำนจ ำนวน 78 คน 

  -มีเอกสำรรูปแบบกระบวนกำรด ำเนินงำน และคู่มือกำรปฏิบตัิงำนระดับกลุม่ทุกกลุ่ม 

  -มีเอกสำรรูปแบบกำรด ำเนินงำนพัฒนำสู่ควำมเป็นเขตสจุริตระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

  -ผลกำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ผ่ำนเกณฑ์
กำรประเมินในระดับดีขึ้นไป 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  -  ผู้บริหำรกำรศึกษำและบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 มีองค์
ควำมรู้ ทัศนคติ และค่ำนิยมที่ถูกต้อง ตำมกลยุทธ์และจดุเน้นกำรด ำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงคณุธรรม จริยธรรมและ   ธรร
มำภิบำลในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ “ปอ้งกันกำรทุจริต” (ภำยใต้ชื่อเขตสจุริต) 
  -  ผู้บริหำรกำรศึกษำและบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 สำมำรถ
ปฏิบัติตน/ปฏิบตัิงำน ตำมกระบวนงำนและคู่มือกำรปฏิบตัิงำน เพื่อพัฒนำองค์กรสู่ “เขตสุจริต” 

  -  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมรีปูแบบกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำองค์กรสู่ “เขตสุจรติ” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               

๕๗  

3. การจัดประชุมสัมมนาเสริมสร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนัก ปรับเปลี่ยนทัศนคติ             
ต่อต้านการทุจริต 

 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กลุ่มอ ำนวยกำร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
ที…่………………………………………………วันที่     3  กรกฎำคม  2561 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสัมมนำ  เรื่อง  “เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ สร้ำงควำมตระหนัก ปรับเปลี่ยน 
        ทัศนคติ   ต่อต้ำนกำรทุจริต”   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน    รองผู้อ ำนวยกำร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ,ผอ.กลุ่ม ,หน่วย ,ส่วน และเจ้ำหน้ำที่ 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  จัดประชุมสัมมนำ          
ให้แก่บุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯ ในวันที่  20 กรกฏำคม  2561  เวลำ  09.00 
– 16.30 น. ณ ห้องประชุมประกำยทอง มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริต และศึกษำดูงำนเขตสุจริตต้นแบบในวันที่  23 – 24  กรกฏำคม  2561  ณ  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 3 และ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชัยนำท ตำมก ำหนดกำรที่แนบมำพร้อมนี้ 

ในกำรนี้จึงขอเชิญท่ำนและบุคลำกรในสังกัดเข้ำร่วมประชุมสัมมนำ ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ 
ดังกล่ำว โดยพร้อมเพรียงกัน 

  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ 
 

                                                    
                                            (นำยอ ำนำจ  บุญทรง) 
               ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
 
 
 
 
 
 

ค ากล่าวรายงาน 
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พิธีเปิดการอบรม โครงการ    เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสพป.
เพชรบูรณ์  
                                                เขต 1  “ป้องกันการทุจริต” สู่เขตสุจริต  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วันอาทิตย์  ที ่ 22  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 น. 

เรียน   ท่ำน ดร.อ ำนำจ  บุญทรง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 
           เพชรบูรณ์ เขต 1 ประธำนในพิธีท่ีเคำรพ 
                      กระผมนำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต  1    ในนำมของ ฝ่ำยจัดกำรอบรม ตลอดจนผู้เข้ำรับกำร
อบรมทุกคน ขอขอบคุณท่ำน เป็นอย่ำงสูงท่ีให้เกียรติมำเป็นประธำนในพิธีเปิดกำรอบรม 
“โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 “ป้องกันกำร
ทุจริต” สู่เขตสุจริต วันนี้ 
                  ตำมท่ี ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต  1  ได้ก ำหนด             
จัดโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1                             
“  ป้องกันกำรทุจริต” สูเ่ขตสุจริต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ สร้ำงระบบ
วิถีพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบำยมุข สร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วม และต่อต้ำนกำรทุจริต
ทุกรูปแบบ และเพื่อให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่ำงพอเพียง มีจิตสำธำรณะ ยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรมในกำรด ำเนินชีวิต ต่อต้ำนกำรทุจริต 

                 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต  1 ไดจ้ัดท ำกิจกรรม
สัมมนำ             “เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน” เมื่อวันท่ี  5  กรกฎำคม  2561 ท่ีผ่ำนมำ  
กิจกรรมพัฒนำบุคลำกร                สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จ ำนวน 224 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหำรโรงเรียน จ ำนวน  148 คน บุคลำกร           ในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต  1 จ ำนวน 76 คน ในวันนี้  เพื่อประชุมเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ สร้ำงควำมตระหนัก 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและศึกษำดูงำนเขตสุจริตต้นแบบ  ณ  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 และ สพป.
ชัยนำท ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำวได้ด ำเนินมำอย่ำงต่อเนื่อง  โดยจัดอบรมระหว่ำงวันท่ี  22 – 24   
กรกฎำคม  2561  รวม 3  วัน     

   ในกำรอบรมคร้ังนี้ ได้รับกำรสนับสนุนวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ พลเอก ศรุต  นาค
วัชระข้ำพเจ้ำ ซึ่งในนำมของคณะท ำงำนจัดกำรอบรมต้องขอขอบคุณทุกท่ำนทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้องใน
โอกำสนี้ด้วย 
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   บัดนี้ได้เวลำอันสมควรแล้ว ขอกรำบเรียนเชิญท่ำนประธำนได้กล่ำวให้โอวำท และเปิด
กำรอบรมในล ำดับต่อไป ขอกรำบเรียนเชิญครับ. 
 

ค ากล่าวเปิด 
พิธีเปิดการอบรม โครงการ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสพป.
เพชรบูรณ์  
                                                เขต 1  “ป้องกันการทุจริต” สู่เขตสุจริต  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
วันอาทิตย์  ที ่ 22  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 น. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
เรียน   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1    
ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุม่   ผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน  และสวัสดีบุคลากรทีเ่ข้ารับการอบรมทุก
คน 

                 ผมมีควำมยินดีเป็นอย่ำงยิ่ง   ท่ีได้มำเป็นประธำนในพิธีพิธีเปิดกำรอบรม 
“โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสพป.เพชรบูรณ์  เขต 1  
“ป้องกันการทุจริต”         สู่เขตสุจริต  ในวันนี ้ 
                     จำกกำรรับฟังค ำกล่ำวรำยงำน นับว่ำเป็นสิ่งท่ีน่ำยินดีเป็นอย่ำงยิ่ง ส ำหรับทุกคน
ท่ีมีโอกำสได้เข้ำรับกำรอบรมในครั้งนี้    
                     โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสพป.เพชรบูรณ์  
เขต 1  “ป้องกันกำรทุจริต” สู่เขตสุจริต  เป็นโครงกำรท่ีดีของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต  1 อีกโครงกำร  นับได้ว่ำเป็นโครงกำรที่  เสริมสร้างการมีวินัย   
ซื่อสัตย์   อยู่อย่างพอเพียง   มจีิตสาธารณะ ยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 
ต่อต้านการทุจริต 
ส่งเสริมให้บคุลำกร  มีจิตส ำนึก  และมีอุดมกำรณ์ในกำรท ำงำนและกำรอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นแนวทำง
ท่ีดีที่ควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่ำงยิ่ง   
                    หลังจำกผ่ำนกำรฝึกอบรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ ท่ำนท้ังหลำย จะได้น ำ
ควำมรู้ หรือประสบกำรณ์ดีๆ ท่ีได้จำกกำรอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  ต่อองค์กร  ต่อ
ครอบครัว และต่อประเทศชำติบ้ำนเมือง   ขอขอบคุณ ทุกท่ำน ทุกฝ่ำยท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ท ำให้
กำรอบรม   ในคร้ังนี้ประสบควำมส ำเร็จได้ด้วยดี  ขอบคุณผู้เข้ำรับกำรอบรมทุกท่ำน  ตลอดจน
คณะผุ้จัดกำรอบรม   คณะวิทยำกรทุกท่ำน  ที่เสียสละเวลำมำท ำกำรอบรมตำมโครงการ
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เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสพป.เพชรบูรณ์  เขต 1  “ป้องกันการ
ทุจริต”  สู่เขตสจุริต  ให้กับผู้เข้ำอบรมในคร้ังนี้   
         โอกำสนี้ ผมขออำรำธนำคุณพระศรีรัตนตรัย  และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท้ังหลำยท่ีท่ำนเคำรพ
นับถือ  ขออันเชิญ พระบำรมีแห่งองค์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถ
บพิตร             สมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชินีนำถในรัชกำลท่ี  9  และสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว                              
มหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร (สม – เด็ด – พระ – เจ้ำ – อยู-่ หัว – มะ- หำ- 
 วะ- ชิ – รำ-  ลง - กอน - บอ - ดิน –ทระ- เทบ – พะ- ยะ- วะ- รำง -  กูน) ได้โปรดดลบันดำล                
ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม  คณะวิทยำกร  และผู้เกี่ยวข้องทุกท่ำน  จงประสพแต่ควำมสุข  ควำมเจริญ               
มีก ำลังกำย ก ำลังใจท่ีเข้มแข็ง  มีควำมเจรญิก้ำวหน้ำในชีวิต ตลอดไป     
                      บัดนี้  ได้เวลำอันสมควรแล้ว  ผมขอเปิดกำรฝึกอบรม“โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสพป.เพชรบูรณ์  เขต 1  “ป้องกันการทุจริต”  สู่เขต
สุจริต   ณ  บัดนี้  
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4. ศึกษาดูงาน  “เขตสุจริต  ต้นแบบ” 
4.1  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

 
 
 
 
 
ที่ ศธ ๐๔๑๐๖ / 2112                                         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  
                                                                      เพชรบูรณ์ เขต ๑ 
                                                  ๖๙ ม. ๑๑ ถนนสระบุรี-หล่มสัก  ๖๗๐๐๐ 

                                            3   กรกฎำคม  2561 

เรื่อง  ขอควำมอนุเครำะห์ศึกษำดูงำนเขตสุจริตต้นแบบ 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 3 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ก ำหนดกำรศึกษำดูงำน    จ ำนวน 1 ฉบับ 

  ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  จัดโครงกำรศึกษำดูงำน 
เขตสุจริตต้นแบบ ในระหว่ำงวันที่  23 – 24  กรกฎำคม  2561  เพื่อให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 สำมำรถปฏิบัติตน/ปฏิบัติงำน ตำมกระบวนงำนและคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน เพื่อพัฒนำองค์กรสู่ “เขตสุจริต”  นั้น 

  เพ่ือให้กำรศึกษำดูงำนในครั้งนี้ฯเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงขอควำมอนุเครำะห์น ำบุคลำกร จ ำนวน 78  คน เข้ำร่วมโครงกำรศึกษำ   
ดูงำนฯ ในวันที่  23  กรกฎำคม  2561  เวลำ  13.30 น.       

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำให้ควำมอนุเครำะห์ หวังว่ำคงได้รับควำมอนุเครำะห์จำกท่ำน
ด้วยดีเช่นเคย ขอขอบพระคุณมำ ณ โอกำสนี้ 

 
       ขอแสดงควำมนับถือ                     

                                                              
      (นำยอ ำนำจ  บุญทรง) 

     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
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รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               ๖๖ 
 

 



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               ๖๗ 
 

 



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               ๖๘ 
 



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               ๖๙ 
 

 
 
 



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               ๗๐ 
 

4.2  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 

 



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               ๗๑ 
 

 

 



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               

๗๒  

 

 



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               ๗๓ 
 

  
 

 
 



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               ๗๔ 
 

  ผลการด าเนินงานของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ดัชนีความโปร่งใส 
ตัวช้ีวัด: การเปิดเผยข้อมูล 

EB1 (1) หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
  มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1. ประกำศ  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง มำตรกำร แนวทำงเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่อ
สำธำรณชนผ่ำนเว็บไซต์ เว็บเพจ และโซเซียลเน็ตเวิร์ค สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

2. แนวทำงปฏิบัติในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
3. บันทึก ขออนุญำตเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ สพป.เพชรบูรณ์  

เขต 1 
4. ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ 177/2561 เรื่อง 

แต่งตั้งบุคคลก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข่ำวสำรต่อสำธำรณชนผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

5. แบบรำยงำนผลกำรก ำกับติดตำมกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ ผ่ำนเว็บไซต์ของค ำสั่ง
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 

EB1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
   มีกำรด ำเนินกำร 
 โปรดระบุ Link 

Website: http://www.phetchabun1.go.th/2558/index.php/2015-11-03-03-03-
50/2015-11-03-03-04-42 

Website: http://web2.phetchabun1.go.th/plan_pbn1/index.php?option=com_c
ontent&view=article=18&Itemid=39 

Website: https://drive.google.com/file/d/11iTcHuFzmUoQhT3QoaUr7gxM4TDo
0Ve/view 

Website: http://www.phetchabun1.go.th/2558/index.php/2018-05-08-16-35-28 

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               

๗๕  

1.            
2.            

 

 

ตัวช้ีวัด: การมีส่วนร่วม 

EB2 (1) หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
  มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
1.1 หนังสือเชิญประชุมจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
1.2 ประกำศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดทิศทำงกำร      
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
1.3 ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 
1.4 ค ำสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนนโยบำยกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

2. งำน One Stop Sevice 
2.1 ค ำสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ก ำหนดหน้ำที่ข้ำรำชกำร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
2.2 ประกำศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง กำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรร่วม ณ จุดเดียว 
2.3 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
2.4 รำยงำนกำรก ำกับติดตำม 

3. งำนแนะแนว 
3.1 โครงกำรพัฒนำงำนแนะแนวและเตรียใควำมพร้อมสู่อำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
ปีงบประมำณ 2561 
3.2 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรเรียนต่อสำยอำชีพ เพื่อกำรมีงำนท ำ 
3.3 หนังสือเชิญบุคคลภำยนอกเข้ำร่วมประชุม 
3.4 ก ำหนดกำรประชุม 
3.5 ตำรำงก ำหนดกำรแนะแนว 
3.6 ก ำหนดกำรแนะแนว ตำมโครงกำรพัฒนำงำนแนะแนวและส่งเสริมกำรเรียนต่อสำย
อำชีพ 
3.7 หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ใช้สถำนที่เป็นจุดแนะแนว 
3.8 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง 
3.9 สรุปผลกำรประเมิน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

4. กำรประชุม กตปน. 
4.1 ทะเบียนคณะกรรมกำร กตปน. 
4.2 หนังสือเชิญคณะกรรมกำร กตปน. ประชุม 
4.3 บัญชีลงเวลำ 



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               ๗๖ 
 

4.4 ประกำศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล 
4.5 รำยงำนกำรประชุม กตปน. 

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 

EB2 (2) หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

    มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1. งำนแนะแนว 
1.1 โครงกำรพัฒนำงำนแนะแนวและเตรียมควำมพร้อมสู่อำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
ปีงบประมำณ 2561 
1.2 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรเรียนต่อสำยอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
1.3 หนังสือเชิญบุคคลภำยนอกเข้ำร่วมประชุม 
1.4 ก ำหนดกำรประชุม 
1.5 ตำรำงก ำหนดกำรแนะแนว 
1.6 ก ำหนดกำรแนะแนว ตำมโครงกำรพัฒนำงำนแนะแนวและส่งเสริมกำรเรียนต่อสำย
อำชีพ 
1.7 หนังสือขอควำมอนุเคระห์ใช้สถำนที่เป็นจุดแนะแนว 
1.8 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครอง 
1.9 สรุปผลกำรประเมิน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

2. กำรประชุม กตปน. 
2.1 ทะเบียนคณะกรรมกำร กตปน. 
2.2 หนังสือเชิญคณะกรรมกำร กตปน.ประชุม 
2.3 บัญชีลงเวลำ 
2.4 ประกำศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล 
2.5 รำยงำนกำรประชุม กตปน. 

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               

๗๗  

1.            
2.            

 

 

ตัวช้ีวัด: การจัดซื้อจัดจ้าง 

EB3 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี (ที่ผ่านมา) 

    มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1. รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
2. ปัญหำ อุปสรรค ของกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
3. ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำปรับปรุงกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
4. บันทึกเสนอรำยงำนผลกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 

EB3 (2) หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการด าเนินการเพื่อส่งเสริม 
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

     มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1. บันทึก จัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
2. ประกำศ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง มำตรกำรกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
3. ค ำสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง 
4. บันทึกเรื่องกำรจัดส่งแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
5. ค ำสั่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง ก ำหนดหน้ำที่ให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง ปฏิบัติและ

รับผิดชอบ 
6. บันทึกกำรปิดและปลดประกำศ เผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
7. ตัวอย่ำงโครงกำรที่ด ำเนินกำรจัดหำ 
8. แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน ต.ค. 60 
9. กำรแต่งตั้งหัวหน้ำที่ เจ้ำหน้ำที่ และหัวหน้ำหน่วยพัสดุ 

10. ปฏิทินกำรก ำกับติดตำมมำตรกำรก ำกับติดตำม เพื่อควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ของผู้บริหำร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               ๗๘ 
 

 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 

 
EB3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

    มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1. ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
2. ประกำศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง เผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปี 2561  

 โปรดระบุ Link 
Website: http://www.phetchabun1.go.th/2558/index.php 

Website: http://www.phetchabun1.go.th./blog_pbn1/blog_information_all.php 

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 

EB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

   มีกำรด ำเนินกำร 
 โปรดระบุ Link 

Website: http://web1.phetchabun1.go.th/web/kanngoen/ 

Website: http://web1.phetchabun1.go.th/web/kanngoen/index.php/2017-10-
10-08-24-15/120-cc1-21-e-bidding-3 

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 

 



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               ๗๙ 
 

ตัวช้ีวัด: การด าเนินงานตามภารกิจ 

EB4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

     มีกำรด ำเนินกำร 
 โปรดระบุ Link 

Website: http://web2.phetchabun1.go.th/plan1/index.php?option=com_conte

nt&view=article&id=18&Itemid=39 

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 

EB4 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
(ที่ผ่านมา) 

มีกำรด ำเนินกำร 
 โปรดระบุ Link 

Website: http://web2.phetchabun1.go.th/plan1/index.php?option=com_conte

nt&view=article&id=174&Itemid=63 

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 

EB4 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

    มีกำรด ำเนินกำร 
 โปรดระบุ Link 

Website: http://web2.phetchabun1.go.th/brs/ 

Website: http://web2.phetchabun1.go.th/brs/2561/ 

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               ๘๐ 
 

ตัวช้ีวัด: การปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

EB5 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ  
การด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ า 

    มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1. กำรก ำหนดมำตรกำรในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
2. มำตรกำรในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
3. ประกำศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ

รำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น 
ตำมำตรำ 38 ค (2) 

4. ประกำศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง มำตรกำรในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 

ตัวช้ีวัด: เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

EB6 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 
      มีกำรด ำเนินกำร 
 โปรดระบุ Link 

Website: http://www.phetchabun1.go.th/2558/index.php/2018-05-08-16-35-28 

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 

ตัวช้ีวัด: การจัดการเรื่องร้องเรียน 

EB7 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงาน 
      มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1. ประกำศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง มำตรกำร กลไก หรือระบบในกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               ๘๑ 
 

2. ค ำสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง 
3. หนังสือแจ้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
4. รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง 
5. ปฏิทินกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนกำรเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 
6. คู่มือปฏิบัติงำน กำรรับเรื่องร้องเรียน 
7. ค ำสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง ก ำหนดหน้ำที่ให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงใน สพป.

เพชรบูรณ์ เขต 1 ปฏิบัติและรับผิดชอบ 
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจำก           
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

 

 

ตัวช้ีวัด: การรับสินบน 

EB8 หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน 
      มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1. ประกำศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง มำตรกำร กลไล หรือระบบในกำรป้องกันกำรรับ
สินบน ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

2. ปฏิทินกำรก ำกับติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินงำนกำรรับนักเรียน ปี 2561 
3. หนังสือประชำสันพันธ์ มำตรกำรป้องกันทุจริตในกำรเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์

ตอบแทน เพ่ือโอกำสกำรเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ 
4. ข่ำวประชำสัมพันธ์ เรื่อง กำรเรียกรับเงิน “แป๊ะเจี๊ยะ” 
5. หนังสือ เรื่อง มำตรกำรป้องกันกำรเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทน เพ่ือ

โอกำสในกำรเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ สังกัด สพฐ. 
6. มำตรกำรป้องกันกำรเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกำสในกำรเข้ำ

เรียนในสถำนศึกษำ สังกัด สพฐ. 
7. ค ำสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง ก ำหนดหน้ำที่ให้ข้ำรำชกำรและลุกจ้ำง สพป.

เพชรบูรณ์ เขต 1 ปฏิบัติและรับผิดชอบ 
8. ค ำสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรรับ

นักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 กรณีกำรเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อ
โอกำสในกำรเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ 

9. หนังสือกำรลงพ้ืนที่ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรกำรรับนักเรียน ปี 2561 
10. แบบรำยงำนกำรตรวจติดตำมกำรรับนักเรียน 
11. ผลกำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรรับนักเรียน 



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               

๘๒  

12. ประกำศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง มำตรกำร กลไล หรือ ระบบในกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 

 

ตัวช้ีวัด: การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 

EB9 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 
     มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1. ปฏิญำณส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเขตสุจริต 
2. เข้ำแถวเคำรพธงชำติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่ำวค ำปฏิญำณเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต 
3. ปฏิทินกำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ 
4. จดหมำยข่ำว 
5. รำยงำนโครงกำรอบรมเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
6. กำรเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำย เพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 
7. แบบรำยงำนโครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระบเยบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุ

ภำครัฐ และกำรบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP 
8. บันทึกรำยงำนโครงกำรอบรมเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 

 

ตัวช้ีวัด: การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

EB10 (1)  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
ในหน่วยงาน 
     มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1. ค ำสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษำ และคณะท ำงำนวิเครำะห์ควำม
เสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               ๘๓ 
 

2. บันทึกขอเชิญประชุมเพ่ือร่วมกันวิเครำะห์งำนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561  

3. รำยงำนกำรประชุมวิเครำะห์งำนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนของแต่ละกลุ่มงำน 
4. บันทึกขอเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
5. รำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจำก           
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

 

EB10 (2) หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนในหน่วยงาน 
     มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1. ประกำศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้ำรำชกำรใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  

2. ค ำสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1   

3. แผนปฏิบัติกำรป้องกัน และปรำมปรำบกำรทุจริต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจำก           
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               ๘๔ 
 

ตัวช้ีวัด: แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

EB11 (1) หน่วยงานมีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง 
  มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1. ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ ศธ 146/2561 เรือ่ง 
แต่งตั้งคณะกรรมกำรประมวลผลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของข้ำรำชกำร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

2. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
3. แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริต 
4. หนังสือแจ้งเตือน มำตรกำรป้องกันกำรเรียกรับสินบน ฯ 
5. แจ้งให้มีมำตรกำร หรือหำแนวทำงป้องกันกำรละเมิดสิทธิเด็ก 
6. กำรประชุมปฏิบัติกำรเพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริต 
7. แผนปฏิบัติกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
8. บันทึกขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ 

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 

EB11 (2) หน่วยงานมีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ
แผนที่เกี่ยวข้อง 
  มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1. ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ 146/2561 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมกำรประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน เพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของข้ำรำชกำรใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1       

2. บันทึกรำยงำนโครงกำรอบรมเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณชีพ 
3. คู่มือกำรปฏิบัตงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. เครื่องมือ ปฏิทิน กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน และ

ปรำบปรำมกำรทุจริต 
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจำก           
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

 



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               ๘๕ 
 

ตัวช้ีวัด: มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

EB12 (1) หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  มีกำรด ำเนินกำร 
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1. รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในด้ำนกำรเงินกำรบัญชี ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
2. แบบส ำรวจควำมพึงพอใจ         
3. กำรตรวจสอบภำยในสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
4. ค ำสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ก ำหนดหน้ำที่ให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง ปฏิบัติและ

รับผิดชอบ 
5. บันทึกข้อควำม เรื่องมำตรฐำน คุณธรรมและควำมโปร่งใส 
6. กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภำยใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
7. จุลสำรตรวจสอบภำยใน 
8. บันทึก ประเมินควำมเสี่ยง ประจ ำปีงบประมำณ 2560 
9. แผนกำรตรวจสอบ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 

10. รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีงบประมำณ 2560 
11. บันทึกข้อควำมก ำหนดกำรตรวจสอบประจ ำปี งบประมำณ 2560 
12. แบบประเมินผลกำรตรวจสอบภำยใน 

 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
เนื่องจำก           

 เอกสำร/หลักฐำน คือ 
1.            
2.            

 

EB12 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอ านวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน  
ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต) 
   มีกำรด ำเนินกำร 
 โปรดระบุ Link 

Website: http://www.phetchabun1.go.th/2558/index.php/2015-11-03-03-
59-41/2016-03-06-04-20-15 

Website: http://www.pbn1.ksom.net/money/index.php 
 ไม่มีกำรด ำเนินกำร 

เนื่องจำก           
 เอกสำร/หลักฐำน คือ 

1.            
2.            

 



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               ๘๖ 
 

 

 
 

 



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               ๘๗ 
 

 
 

 
 



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               ๘๘ 
 

 
 

 
 
 

 
 



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               ๘๙ 
 

 
 
 
 



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               ๙๐ 
 

โครงการ   เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
                               “ป้องกันการทุจริต” สู่เขตสุจริต  
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 5 นโยบายทั่วไป ข้อ 5  กำรบริหำรและกำรปฏิบัติรำชกำร
กระทรวงในทุกระดับ จะต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรบูรณำกำรกำรปฏิบัติของทุกหน่วยงำนในสังกัดให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกันและประสำนสอดคล้องกับหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลปรำศจำกกำรทุจริตคอรัปชั่น ตลอดจนให้ควำมส ำคัญกับกำรเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรศึกษำที่ถูกต้องรวดเร็ว และตรงกับควำมต้องกำรของสังคม 
สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5. เร่งสร้ำงระบบให้ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นองค์กรที่มีคุณภำพที่แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภำพ มีควำมสำมำรถรับผิดชอบกำร        
จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีคุณภำพ และมำตรฐำนได้เป็นอย่ำงดี 
สนองกลยุทธ์ สพป.  กลยุทธ์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วม  
                                กลยุทธ์ย่อย ข้อ 4  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมตำมหลัก 
  ธรรมำภิบำล 
สอดคล้องกับมาตรฐานเขตสุจริต   มำตรฐำนที่ 1  เขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต 
สอดคล้องกับคุณลักษณะเขตสุจริต ทักษะกระบวนกำรคิด ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย พอเพียง จิตสำธำรณะ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    อ ำนวยกำร 
ผู้รับผิดชอบ นำงวัชรินทร์  ชัยนอก 
ลักษณะโครงการ ( / )  ใหม่   (   )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1  พฤษภำคม 256๑  –  30 กันยำยน  2561 
 

1. หลักการและเหตุผล  
                  ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้มียุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรป้องกันกำร

ทุจริตตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำท้ังในระดับโรงเรียนสุจริตและ
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยก ำหนดให้ผู้บริหำร ครู นักเรียน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต ที่ผ่ำนกระบวนกำรพัฒนำระบบงำนและวิถีแบบพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ 
ปลอดอบำยมุข มีกำรเรียนรู้และจัดกำรควำมรู้อย่ำงเท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพื่อให้กำรด ำเนินงำน
ตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ “ป้องกันกำร
ทุจริต” (ภำยใต้ชื่อ เขตสุจริต) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นไปตำม
แนวทำงท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด และสำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนไปสู่
เป้ำหมำย ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนำบุคลำกรให้เห็นควำมส ำคัญของควำมซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่ำง
พอเพียง มีจิตสำธำรณะ ผ่ำนกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็นรูปธรรมน ำไปสู่กำรปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมำะสม และ
ยั่งยืนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงได้จัดท ำโครงกำร  เสริมสร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” สู่เขตสุจริต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ขึ้น เพื่อตอบสนองยุทธศำสตร์และแนวคิดดังกล่ำวข้ำงต้น 



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               ๙๑ 
 

2. วัตถุประสงค์  

 2.1 เพ่ือสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ สร้ำงระบบวิถีพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบำยมุข สร้ำง
กระบวนกำรมีส่วนร่วม และต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ 

 2.2  เพื่อให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ 
เขต 1 มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่ำงพอเพียง มีจิตสำธำรณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในกำรด ำเนินชีวิต ต่อต้ำน
กำรทุจริต 

3. เป้าหมาย  

 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1  ผู้บริหำรสถำนศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

ได้รับกำรพัฒนำเพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ผ่ำนกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและศึกษำดู
งำนจ ำนวน 146 คน 

3.1.2  บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับกำร
พัฒนำเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ผ่ำนกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและศึกษำดูงำน
จ ำนวน 78 คน 
  3.1.3  มีเอกสำรรูปแบบกระบวนกำรด ำเนินงำน และคู่มือกำรปฏิบัติงำนระดับกลุ่มทุกกลุ่ม 
  3.1.4  มีเอกสำรรูปแบบกำรด ำเนินงำนพัฒนำสู่ควำมเป็นเขตสุจริตระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  3.1.5  ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับดีขึ้นไป 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  3.2.1  ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 มีองค์ควำมรู้ ทัศนคติ และค่ำนิยมที่ถูกต้อง ตำมกลยุทธ์และจุดเน้นกำรด ำเนินงำนโครงกำร
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและ   ธรรมำภิบำลในเขตพื้นที่กำรศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (ภำยใต้ชื่อเขต
สุจริต) 
  3.2.2  ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1 สำมำรถปฏิบัติตน/ปฏิบัติงำน ตำมกระบวนงำนและคู่มือกำรปฏิบัติงำน เพื่อพัฒนำองค์กรสู่ 
“เขตสุจริต” 
  3.2.3  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีรูปแบบกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำองค์กรสู่ “เขต
สุจริต” 
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4. กิจกรรมและปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะท ำงำนผู้ก ำกับ 
ดูแล รับผิดชอบแบบส ำรวจ
หลักฐำนเชิงประจักษ์(EBIT) 
“เขตสุจริต”    เพ่ือชี้แจงกำร
ด ำเนินงำน “เขตสุจริต” 

3,200 พฤษภำคม  2561 คณะท ำงำน 

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมี
ผลกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
เป็นไปตำมเป้ำหมำย หรือสูง
กว่ำเป้ำหมำย เพ่ือผลักดันให้
ดัชนีภำพลักษณ์คอร์รับชัน 
(CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 
ได้มีกำรจัดสัมมนำ“เขตสุจริต 
ไม่คิดคอร์รัปชัน” 

12,720 5 กรกฎำคม  2561 เจ้ำหน้ำที่
สพป.พช.เขต 1 

 

3. 
 

พัฒนำบุคลำกร สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 1 จ ำนวน 224 คน  
(146+78) 

- ประชุมเสริมสร้ำงควำม
เข้ำใจ สร้ำงควำมตระหนัก 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ 

52,280 
 
 
 
 
 

20 กรกฎำคม  2561 
 
 
 
 
 

 

เจ้ำหน้ำที่ 
สพป.พช.เขต 1 
และผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

 
 

4. ศึกษำดูงำนเขตสุจริตต้นแบบ 
(สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 และ      
สพป.ชัยนำท) 

166,000 23 – 24 กรกฎำคม 
2561 

เจ้ำหน้ำที่ 
สพป.พช.เขต 1 

 
5. จัดกิจกรรมเสริมสร้ำง

ภำพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและ
สำธำรณชน 

11,700 1 ตุลำคม 2560 –        
30 กันยำยน 2561 

ประชำสัมพันธ์ 

6. สรุปรำยงำนผล 4,100 19 กันยำยน 2561 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม 

5. งบประมำณ (สพฐ.จัดสรรตำมหนังสือท่ี ศธ 04008/ว1163 ลว 28 พ.ค. 61) จ ำนวน 250,000 บำท 
งบประมำณท้ังสิ้น                       250,000  บำท     
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ค่ำตอบแทน                      5,400  บำท 
ค่ำใช้สอย                     231,480  บำท 
ค่ำวัสดุ                         13,120                   บำท 

รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  
 

กิจกรรม/รำยละเอียด 
งบ 

ประมำณ 
หมวดรำยจ่ำย 

ค่ำ 
ตอบแทน 

ใช้สอย วัสดุ 

1. ประชุมคณะท ำงำนผู้ก ำกับ ดูแล รับผิดชอบแบบ
ส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์(EBIT) “เขตสุจริต”        
เพ่ือชี้แจงกำรด ำเนินงำน “เขตสุจริต”  จ ำนวน  
40 คน  จ ำนวน  1  ครั้ง 

-  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  (40x30) 
- ค่ำถ่ำยเอกสำร 

3,200   
 
 

1,200 
๒,000 

 
 
 
 

 
 

2.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม
เป้ำหมำย หรือสูงกว่ำเป้ำหมำย เพื่อผลักดันให้ดัชนี
ภำพลักษณ์คอร์รับชัน (CPI) ของประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 
ได้มีกำรจัดสัมมนำ“เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน”      
จ ำนวน 78 คน 1 วัน 

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  (78x30x2) 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (80x78) 
- ค่ำตอบแทนวิทยำกร(600x3) 

12,720  
 

 
 
 
 
 
1,800 

 
 
 
 
 

4,680 
6,240 
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      3 พัฒนำบุคลำกร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จ ำนวน 78 
คน  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 146 คน ระยะเวลำ 1 วัน 
สถำนที่ ห้องประชุมประกำยทอง มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

- ประชุมเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ สร้ำงควำมตระหนัก 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ 

- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม  (224x30x2) 
- ค่ำอำหำรกลำงวัน (224x80) 
- ค่ำท่ีพักวิทยำกร 
- ค่ำพำหนะ(1,300) 
- ค่ำบรรยำย(600x6) ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
- ค่ำถ่ำยเอกสำร    
- ค่ำวัสดุ 
- ค่ำห้องประชุม 

52,280  
 
 
 
 
 
 
 
 
3,600 

 
 
 
 
 

13,440 
17,920 
1,200 
1,300 

 
5,400 

 
8,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1,420 
 

 
กิจกรรม/รำยละเอียด 

 

งบ 
ประมำณ 

หมวดรำยจ่ำย 
ค่ำ 

ตอบแทน 
ใช้สอย วัสดุ 

4. ศึกษำดูงำนเขตสุจริตต้นแบบ จ ำนวน 2 วัน  
    78 คน  ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 และ            

สพป.ชัยนำท 
-  ค่ำอำหำรเช้ำ (78x100x2) 
-  ค่ำอำหำรกลำงวัน (78x150x2) 
-  ค่ำอำหำรเย็น (78x300x1) 
-  ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม (78x50x2) 
-  ค่ำจ้ำงเหมำรถ 1 คัน จ ำนวน 2 วัน 
-  ค่ำท่ีพัก จ ำนวน  78  คน จ ำนวน 1 คืน                        

( 78x600x1) 
-  ค่ำชดเชยน้ ำมันเชื้อเพลิง จ ำนวน 2 คัน               

(รถยนต์รำชกำร) 

166,000   
 
 

15,600 
23,400 
23,400 
7,800 

45,000 
46,800 

 
4,000 
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5.  จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและ
สำธำรณชน 
     -  สื่อประชำสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริต 

(326แผ่นx10บำท) 
- โรลอัพขนำด 1.2 x 2.4 เมตร ภำยใต้หัวข้อ 

“สพท.ยุคใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต Zero 
Corruption” 
(720บำทx2แผ่น) 

- สติ๊กเกอร์ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรร้องเรียน 
(200ชิ้นx20บำท) 

- คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(กรณีศึกษำที่
อำจเกิดขึ้น/Do & Don’t) 

(20เล่มx30บำท) 

11,700    
 

3,260 
 

1,440 
 
 
 

  4,000 
 

3,000 
 
  

6. สรุปรำยงำนผล 
คณะกรรมกำรสรุปผลและรำยงำนผล  จ ำนวน 15 คน 
จ ำนวน  1 วัน 

-  ค่ำอำหำรกลำงวัน  (15x80) 
- ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม(15x30x2) 
- ค่ำจ้ำงจัดท ำรูปเล่มสรุป  จ ำนวน  20 เล่ม   

 

4,100   
 
 

1,200 
900 

2,000 

 
 
 
 
 
 

รวมงบประมาณ 250,000 5,400 231,480 13,120 
 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำรตำมที่จ่ำยจริง 
 
6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นองค์กร
แห่งกำรเรียนรู้ 

นิเทศติดตำม 
 

แบบนิเทศติดตำม 

2.ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1    
มีควำมตระหนัก และ ปฏิบัติงำนให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะเขตพ้ืนที่สุจริต 

ส ำรวจควำมพึงพอใจ แบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 
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3.ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนป้องกัน กำรประเมิน ประเมิน ITA 

 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด เป็นองค์กรที่มี
คุณธรรม จริยธรรมและปลอดกำรทุจริต ทุกประเภท 

 (ลงชื่อ)                  ผู้รับผดิชอบโครงกำร 
 (นำงวัชรินทร์  ชัยนอก) 

                                                                  นักจัดกำรงำนทั่วไป  ช ำนำญกำร 

(ลงชื่อ)       ผู้เสนอโครงกำร 
 (นำงพนิตสิรี  แพ่งสภำ) 

                                                                ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 

(ลงชื่อ)        ผู้เห็นชอบโครงกำร 
         (นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต) 

                                      รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์  เขต 1 

(ลงชื่อ)   ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                                                   (  นำยอ ำนำจ  บุญทรง  ) 
                                         ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์  เขต 1 
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แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์  (Integrity Transparency Assessment Online : ITA Online)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๑ 
 

บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ       กลุ่มอ ำนวยกำร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
ที…่………………………………………………  วันที ่   27  เมษำยน  2561 
 เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน กำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำออนไลน์  (Integrity Transparency Assessment Online : ITA Online)ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๑ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน    คณะกรรมกำรด ำเนินงำน กำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ออนไลน์  (Integrity Transparency Assessment Online : ITA Online)  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๑ 

  ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ร่วมกับ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นกำรประเมินเพื่อวัดระดบัคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน มีกรอบกำรประเมินใน 5 ดชันี ได้แก่ 1. ดัชนีควำมโปร่งใส 2. ดัชนีควำมพร้อมรับผิด 
3. ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจรติในกำรปฏิบัติงำน  4. ดัชนีวัฒนธรรมคณุธรรมในองค์กร และ 5. ดชันีคุณธรรมกำรท ำงำน
ในหน่วยงำน โดยมีเครื่องมือท่ีใช้ส ำหรับกำรประเมิน 3 เครื่องมือ ไดแ้ก่ 1. แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence – 
Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) 2. แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีภำยใน (Internal 
Integrity and Transparency Assessment  :  IIT) และ 3. แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียภำยนอก (External 
Integrity and Transparency Assessment  : EIT)  

เพื่อให้กำรด ำเนินกำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำออนไลน์ (Integrity Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๑ 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพประสิทธิผล  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.256๑  เพื่อรับกำรประเมินคณุธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ 256๑   

 
                                                            

 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑ 

      
(นำยอ ำนำจ  บุญทรง) 

                                ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
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เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์  (Integrity Transparency Assessment Online : ITA Online)  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๑ 
................................................................................................ 

ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.)  
ร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ด ำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นกำรประเมิน
เพ่ือวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน มีกรอบกำรประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ 
1. ดัชนีควำมโปร่งใส 2. ดัชนีควำมพร้อมรับผิด 3. ดัชนีควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน           
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5. ดัชนีคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน โดยมีเครื่องมือที่ใช้
ส ำหรับกำรประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 1. แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity 
and Transparency Assessment : EBIT) 2. แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal 
Integrity and Transparency Assessment  :  IIT) และ 3. แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอก (External Integrity and Transparency Assessment  : EIT)  

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ (Integrity Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 256๑ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพประสิทธิผล  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.256๑  เพ่ือรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ 256๑  ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑. นำยอ ำนำจ  บุญทรง   ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1     ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑     รองประธำน
กรรมกำร 
 ๓. นำยสุนัด  บุญสวน   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑        กรรมกำร 
 ๔. นำยไท  พำนนนท์   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑       กรรมกำร 
 ๕. นำยชำญณรงค์  ฐำนะวิจิตร  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑        กรรมกำร 
 ๖. นำงนวลลออ  เงินเมย   ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน   กรรมกำร 
 7. นำงไมตรี  ส ำรำญรื่น   ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ  กรรมกำร 
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 8. นำยจรัญ  จำกยำงโทน   ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมฯ               กรรมกำร 
 9. นำงอำรีย์  ค ำมำตร   ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ             กรรมกำร 
 10. นำยมนตรี ช่วยพยุง   ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล                   กรรมกำร 
 11.  นำงมำลี  ไกรพรศักดิ์  ค ำเมือง ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน  กรรมกำร 
 12.  นำงสุพัตรำ  คงศิริกร  ผอ.ส่วนช่วยอ ำนวยกำร   กรรมกำร 
 ๑๓. นำงพนิตสิรี  แพ่งสภำ  ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 14.  นำงวัชรินทร์  ชัยนอก  นักจัดกำรงำนทั่วไป กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 1.  มีหน้ำที ่ อ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะแนวทำงวิธีกำรด ำเนินงำน ก ำหนดรูปแบบ
แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งในในกำรด ำ เนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (Integrity and Transparency Assessment Online 
: ITA Online 2018 ) ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 

2.  มีหน้ำที่เร่งรัด ปรับปรุง พัฒนำแนวทำงและวิธีกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุ ตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

2.  คณะกรรมการก ากับ ดูแลและรับผิดชอบประเด็นการประเมินตัวชี้วัดของดัชนี 
แบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)  
ดัชนีที่ 1.1  การเปิดเผยข้อมูล 
EB1 (1)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้ก ากับ    นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ 
          นำยสุนัด  บุญสวน  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
ผู้ดูแล    นำงพนิตสิรี  แพ่งสภำ  ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร 
          นำงนวลลออ  เงินเมย  ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน 
ผู้รับผิดชอบ  นำยวันชัย  ศรีเหนี่ยง  นักประชำสัมพันธ์  หัวหน้ำคณะท ำงำน 
                      นำงสำวนงครำญ  ทองค ำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  คณะท ำงำน 
                      นำยภำนุพงศ์  พละสำร เจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์   คณะท ำงำน 
                      นำยอดิศร  โค้วประเสริฐ เจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์   คณะท ำงำน 

EB1 (2)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
ผู้ก ากับ  นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑   
  นำยสุนัด  บุญสวน  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
ผู้ดูแล  นำงไมตรี  ส ำรำญรื่น  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
  นำงนวลลออ  เงินเมย  ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน 
  นำงพนิตสิรี  แพ่งสภำ  ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร 
ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวนงครำญ  ทองค ำ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน หัวหน้ำคณะท ำงำน 
                     นำยภำนุพงศ์  พละสำน  เจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์  คณะท ำงำน 
                     นำยอดิศร  โค้วประเสริฐ  เจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์  คณะท ำงำน 
                     นำงวำรุณี  ผลบุญ  นักวิชำกำรพัสดุ    คณะท ำงำน 
                     นำงสำวชวำลำ  พรหมมำ  เจ้ำพนักงำนพัสดุ    คณะท ำงำน 
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                     นำงวชัรินทร์  ชัยนอก  นักจัดกำรงำนทั่วไป   คณะท ำงำน 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2  การมีส่วนร่วม 
EB2 (1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ผู้ก ากับ    นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑   
    นำยไท  พำนนนท์  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
    นำยสุนัด  บุญสวน  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
ผู้ดูแล    นำงพนิตสิรี  แพ่งสภำ  ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร 
    นำงนวลลออ  เงินเมย  ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน 
   นำงอำรีย์  ค ำมำตร  ผอ.กลุ่มส่งเสรมกำรจัดกำรศึกษำ 
   นำยจรัญ  จำกยำงโทน  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ    นำงสำวนงครำญ  ทองค ำ นักวิชำกำรศึกษำ    หวัหน้ำคณะท ำงำน 

  นำงยุพำ  ตำลสุก  นักวิชำกำรศึกษำ    คณะท ำงำน 
  นำงสุพัตรำ  คงศิริกร  ศึกษำนิเทศก์    คณะท ำงำน 
  นำงสำวกชนิภำ  เกษมสุข เจ้ำพนักงำนธุรกำร   คณะท ำงำน 

                       นำงฐิติวรดำ  มงคล  พนักงำนบริกำรเอกสำรทั่วไป  คณะท ำงำน 
                       นำงสำวกนกพรรณ  ตันติบูล เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร    คณะท ำงำน 

EB2 (2)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการปฎิบัติตามมาตการ กลไก หรือ การวางระบบให้ภาค
ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ผู้ก ากับ    นำยสุนัด  บุญสวน  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑  
    นำยไท  พำนนนท์  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
ผู้ดูแล    นำงนวลลออ  เงินเมย  ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน 
    นำงอำรีย์  ค ำมำตร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
    นำยจรัญ  จำกยำงโทน  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ    นำงยุพำ  ตำลสุก  นักวิชำกำรศึกษำ   หัวหน้ำคณะท ำงำน 
                       นำงสุพัตรำ  คงศิริกร  ศึกษำนิเทศก์   คณะท ำงำน 
                       นำงสำวนงครำญ  ทองค ำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะท ำงำน 

ตัวช้ีวัด 1.3  การจัดซื้อจัดจ้าง 
EB3 (1)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี (ที่ผ่ำนมำ)  
ผู้ก ากับ/ผู้ดูแล   นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑   
ผู้รับผิดชอบ        นำงไมตรี  ส ำรำญรื่น  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ หัวหน้ำคณะท ำงำน 
                       นำงวำรุณี  ผลบุญ  นักวิชำกำรพัสดุ    คณะท ำงำน 
                       นำงสำวชวำลำ  พรหมมำ เจ้ำพนักงำนพัสดุ    คณะท ำงำน 
EB3 (2)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการด าเนินการ
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผู้ก ากับ/ผู้ดูแล   นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑   
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ผู้รับผิดชอบ        นำงไมตรี  ส ำรำญรื่น  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ หัวหน้ำคณะท ำงำน 
                       นำงวำรุณี  ผลบุญ  นักวิชำกำรพัสดุ    คณะท ำงำน 
                       นำงสำวชวำลำ  พรหมมำ เจ้ำพนักงำนพสัดุ    คณะท ำงำน 

EB3 (3)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี (มาตรา 11 พรบ.
การจัดซื้อจ้ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 
ผู้ก ากับ/ผู้ดูแล   นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑   
ผู้รับผิดชอบ        นำงไมตรี  ส ำรำญรื่น  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ หัวหน้ำคณะท ำงำน 
                       นำงวำรุณี  ผลบุญ  นักวิชำกำรพัสดุ    คณะท ำงำน 
                       นำงสำวชวำลำ  พรหมมำ เจ้ำพนักงำนพัสดุ    คณะท ำงำน 

EB4 (1)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการเผยแพร่ บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างเป็นระบบ (มาตรา 12 พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 
ผู้ก ากับ/ผู้ดูแล   นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑   
ผู้รับผิดชอบ        นำงไมตรี  ส ำรำญรื่น  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ หัวหน้ำคณะท ำงำน 
                       นำงวำรุณี  ผลบุญ  นักวิชำกำรพัสดุ    คณะท ำงำน 
                       นำงสำวชวำลำ  พรหมมำ เจ้ำพนักงำนพัสดุ    คณะท ำงำน 

2.  ดัชนีความพร้อมรับผิด 
EB4 (1)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ผู้ก ากับ   นำยสุนัด  บุญสวน  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑   
ผู้ดูแล   นำงนวลลออ  เงินเมย  ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน 
ผู้รับผิดชอบ       นำงสำวนงครำญ  ทองค ำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
  
EB4 (2)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี (ท่ีผ่ำนมำ) 
ผู้ก ากับ   นำยสุนัด  บุญสวน  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑   
ผู้ดูแล   นำงนวลลออ  เงินเมย  ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน 
ผู้รับผิดชอบ       นำงสำวนงครำญ  ทองค ำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  

EB4 (3)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาการเผยแพร่การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
ผู้ก ากับ   นำยสุนัด  บุญสวน  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑   
ผู้ดูแล   นำงนวลลออ  เงินเมย  ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน 
ผู้รับผิดชอบ       นำงสำวนงครำญ  ทองค ำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
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EB5 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติต่ า 
ผู้ก ากับ   นำยชำญณรงค์  ฐำนะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑   
ผู้ดูแล   นำยมนตรี  ช่วยพยุง  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ       นำงสำวจ ำลอง  พินเมือง  นักทรัพยำกรบุคคล  

EB6 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 
ผู้ก ากับ   นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑   
ผู้ดูแล   นำงพนิตสิรี  แพ่งสภำ  ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร 
ผู้รับผิดชอบ       นำงวัชรินทร์  ชัยนอก  นักจัดกำรงำนทั่วไป 

2.4  การจัดการเรื่องร้องเรียน 
EB7 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้ก ากับ   นำยชำญณรงค์  ฐำนะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑   
ผู้ดูแล   นำยมนตรี  ช่วยพยุง  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ       นำงลัดดำ  พรหมเศรณีย์  นิติกร 

3.  ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
3.1  การรับสินบน 
EB8 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับ
สินบน 
ผู้ก ากับ   นำยชำญณรงค์  ฐำนะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑  
   นำยสุนัด  บุญสวน  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
ผู้ดูแล   นำยมนตรี  ช่วยพยุง  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
   นำงอำรีย์  ค ำมำตร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ       นำงลัดดำ  พรหมเศรณีย์  นิติกร      หัวหน้ำคณะท ำงำน 
                      นำงอรุณศรี  ศรีเมือง  นักวิชำกำรศึกษำ    คณะท ำงำน 

4.  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
4.1  การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต 
EB9  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้ก ากับ   นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑   
ผู้ดูแล   นำงพนิตสิรี  แพ่งสภำ  ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร 
ผู้รับผิดชอบ       นำงวัชรินทร์  ชัยนอก  นักจัดกำรงำนทั่วไป  หัวหน้ำคณะท ำงำน 
                      นำยวันชัย  ศรีเหนี่ยง  นักประชำสัมพันธ์   คณะท ำงำน 
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4.2  การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
EB10 (1)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้ก ากับ   นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑   
ผู้ดูแล   นำงพนิตสิรี  แพ่งสภำ  ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร 
ผู้รับผิดชอบ       นำงวัชรินทร์  ชัยนอก  นักจัดกำรงำนทั่วไป   
 
EB10 (2)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้ก ากับ   นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑   
   นำยชำญณรงค์  ฐำนะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
ผู้ดูแล   นำงพนิตสิรี  แพ่งสภำ  ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร 
   นำยมนตรี  ช่วยผยุ่ง  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ       นำงวัชรินทร์  ชัยนอก  นักจัดกำรงำนทั่วไป     หัวหน้ำคณะท ำงำน 
                      นำงลัดดำ  พรหมเศรณีย์  นิติกร      คณะท ำงำน 

4.3  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
EB11 (1)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่
เกี่ยวข้อง 
ผู้ก ากับ   นำยชำญณรงค์  ฐำนะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑   
ผู้ดูแล   นำยมนตรี  ช่วยพยุง  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ       นำงลัดดำ  พรหมเศรณีย์  นิติกร 

EB11 (2)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต หรือแผนที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ก ากับ   นำยชำญณรงค์  ฐำนะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑   
ผู้ดูแล   นำยมนตรี  ช่วยพยุง  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ       นำงลัดดำ  พรหมเศรณีย์  นิติกร 

5.  ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดที ่5.1  มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

EB12 (1)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ผู้ก ากับ   นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ 
   นำยสุนัด  บุญสวน   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ 
   นำยชำญณรงค์  ฐำนะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ 
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๑๐๔ 
 

   นำยไท  พำนนนท์  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ 
 
ผู้ดูแล   นำงพนิตสิรี  แพงสภำ  ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร 
   นำงไมตรี  ส ำรำญรื่น  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
   นำงนวลลออ เงินเมิย  ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน 
   นำงอำรีย์  ค ำมำตร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
   นำยมนตรี  ช่วยพยุง  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
   นำยจรัญ  จำกยำงโทน  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
   นำงมำลี  ไกรพรศักดิ์ ค ำเมือง  ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน 
 
ผู้รับผิดชอบ       นำงพนิตสิรี  แพงสภำ  ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร 
   นำงไมตรี  ส ำรำญรื่น  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
   นำงนวลลออ เงินเมิย  ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน 
   นำงอำรีย์  ค ำมำตร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
   นำยมนตรี  ช่วยพยุง  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
   นำยจรัญ  จำกยำงโทน  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
                      นำงมำลี  ไกรพรศักดิ์ ค ำเมือง     ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน 

EB12 (2)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการเผยแพร่กระบวนการอ านวยความสะดวกหรือการให้บริการ
ประชาชนด้วยการแสดงข้ันตอน ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ 
หรืออนุญาต) 

ผู้ก ากับ   นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑  
   นำยสุนัด  บุญสวน  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
   นำยไท   พำนนนท์  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
ผู้ดูแล   นำงพนิตสิรี  แพ่งสภำ  ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร 
   นำงนวลลออ  เงินเมย  ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน 
   นำงอำรีย์  ค ำมำตร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
   นำยจรัญ  จำกยำงโทน  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ   นำงสุพตัรำ  คงศิริกร  ศึกษำนิเทศก์   หัวหน้ำคณะท ำงำน  

 นำงสำวกชนิภำ  เกษมสุข เจ้ำพนักงำนธุรกำร   คณะท ำงำน 
                      นำงฐิตวิรดำ  มงคล  พนักงำนบริกำรเอกสำรทั่วไป  คณะท ำงำน 
                      นำงสำวกนกพรรณ  ตันติบูล เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร    คณะท ำงำน 
                      นำงสำวนงครำญ  ทองค ำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  คณะท ำงำน 
                      นำงยุพำ  ตำลสุก  นักวิชำกำรศึกษำ    คณะท ำงำน 

มีหน้าที ่รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศ เอกสำรในแต่ละประเด็นข้อค ำถำม ให้ถูกต้องและ
เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ออนไลน์ (Integrity Transparency Assessment Online : ITA Online ) ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
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๑๐๕ 
 

กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕6๑ ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด  เพ่ือให้
ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรจัดส่งเอกสำรในระบบออนไลน์  

 

3. คณะกรรมการรายงานเอกสารในระบบออนไลน์ ประกอบด้วย 
  1.  นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต    รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1   ประธำนกรรมกำร 

2.  นำยสุนัด  บุญสวน    รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1          รองประธำนกรรมกำร 
 3.  นำงนวลลออ  เงินเมย  ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน           กรรมกำร 
 4.  นำงพนิตสิรี  แพ่งสภำ  ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร     กรรมกำร 
 5.  นำยภำนุพงศ์  พละสำร เจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์    กรรมกำร 
 6.  นำยอดิศร  โค้วประเสริฐ เจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์    กรรมกำร 
 7.  นำงฐิติวรดำ  มงคล  พนักงำนบริกำรเอกสำรทั่วไป    กรรมกำร 

7.  นำงทัศนำ  จันทร์ลำ  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
8.  นำงวัชรินทร์  ชัยนอก  นักจัดกำรงำนทั่วไป          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  น ำเอกสำรหลักฐำนเชิงประจักษ์ตำมประเด็นข้อค ำถำมที่ได้ลงนำมรับรองควำม
ถูกต้องจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สแกนและน ำเข้ำระบบ  

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมรู้ ควำมสำมำรถและรอบคอบ เพ่ือให้กำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์  (Integrity 
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๑ บรรลุตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย หำกมีปญัหำอุปสรรคใด ๆ ให้ด ำเนินกำรแก้ไขเบื้องต้นและรำยงำนผู้บังคับบัญชำ 
ทรำบทันที 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่    30    เดือน  เมษำยน  พ.ศ.  2561 
  
                                       

 

 
 
 
 
 
 

 
 

              
(นำยอ ำนำจ  บุญทรง) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
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๑๐๖ 
 

3.    ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีประมาณ พ.ศ.2561 

 

    บันทึกข้อความ 

  ส่วนราชการ  กลุ่มอ ำนวยกำร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
ที่   ................................................................................... วันที ่  11  พฤษภำคม  2561 

เรื่อง  กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งในในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต 
        พ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
............................................................................................................................. ................................................. 
เรียน   คณะกรรมกำรก ำกับ ดูแลและผู้รับผิดชอบประเด็นกำรประเมินตัวชี้วัดของดัชนี 

 ตำมท่ีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้ชี้แจงแนวทำงกำร
ด ำเนินงำน   กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งในในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  และก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนของปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 นั้น           

                      เพ่ือให้กำรรำยงำนข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นกำรประเมินตัวชี้วัดของดัชนี  
กำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งในในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ครบถ้วน 
ถูกต้อง จึงขอให้ท่ำนรำยงำนข้อมูลตำมประเด็นกำรประเมินตัวชี้วัดของดัชนี  ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ตำม
ปฏิทินที่ส่งมำพร้อมนี้ 

                      จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

                                                                

                                                             

(นำยอ ำนำจ  บุญทรง) 
                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
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๑๐๗ 
 
แบบติดตามงาน การประเมิน ITA Online 2561  การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

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

เรื่อง ช่วงเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ดัชนีความโปร่งใส   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กำรเปิดเผยข้อมูล 
EB1 (1) ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีกำรก ำหนดมำตรกำร กลไก หรือ กำรวำงระบบในกำร
เผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ ผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 

  
นำยวันชัย  ศรีเหนี่ยง  หัวหน้ำคณะท ำงำน 
นำงสำวนงครำญ  ทองค ำ  คณะท ำงำน 
นำยภำนุพงษ์  พำละสำร  คณะท ำงำน 
นำยอดิศร  โคว้ประเสริฐ  คณะท ำงำน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ 
1.มีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคน มีควำมกระตือรือร้นค้นหำควำมรู้ มีควำมคิดเชิงระบบ สำมำรถ
เรียนรู้ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง  
2.กำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) และกำรสร้ำงชุมชน
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC)  
3.กำรส่งเสริม สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ ด้วยรูปแบบและวิธีกำรที่หลำกหลำย เพื่อให้บุคลำกรมี
โอกำสได้เรียนรู้ตำมบริบทของเขตพื้นที่กำรศึกำ 
4. กำรน ำองค์ควำมรู้มำพัฒนำตนเอง พัฒนำงำน และพัฒนำองค์กำร โดยใช้กระบวนกำรวิจัย  

 ประเด็นที่  1  น.ส.จ ำลอง พินเมือง, 
นำยเอกชัย  กองทรัพย์ 
ประเด็นที่  2  นำงพนิตสิรี  แพ่งสภำ , 
นำยเอกชัย กองทรัพย์ 
ประเด็นที่  3  นำงนิสำ  ค ำพันธ์, 
นำยเอกชัย  กองทรัพย์ 
ประเด็นที่  4  ทุกกลุ่ม หน่วย ส่วน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  กำรกระจำยอ ำนำจและกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรปบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ 
1.  กำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
2.  กำรส่งเสริม ประสำนเชื่อมโยงกำรท ำงำนขององค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศกึษำตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
3.กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของบุคคล ครอบครัว 
เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ 
สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืน 
4. กำรสร้ำง พัฒนำ และประสำนเชื่อมโยงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ        

  
 
ประเด็นที่  1  นำงสำวจ ำลอง  พินเมือง, 
นำงยุพำ  ตำลสุก,นำงสุพัตรำ  คงศิริกร 
ประเด็นที่  2  นำงยุพำ  ตำลสุก,นำงสุพัตรำ  
คงศิริกร 
 
ประเด็นที่  3  นำงยุพำ  ตำลสุก 
นำยเอกชัย  กองทรัพย์ 
ประเด็นที่  4  นำงยุพำ  ตำลสุก,นำยวันชัย  ศรี
เหนี่ยง,นำงสุพัตรำ  คงศิริกร 

มาตรฐานท่ี 2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   
ตัวบ่งชี้ที่ 1  กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร 
1.พัฒนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ินที่สอดคล้องกับเป้ำหมำย จุดเน้น สำระท้องถ่ิน และสอด
คลอ้งแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 
2.ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย หลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนกรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ิน และควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ  
3.ส่งเสริมสนับสนุนสถำนศึกษำให้จัดกระบวนกำรเรียนรุ้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 
4.ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีกำรผลิต จัดหำ และพัฒนำสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในกำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำยของผู้เรียนและให้ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลง 
5. ส่งเสริม สนับสนุน กำรวัดผล ประเมินผลและน ำผลไปใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
6.พัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ดูแล ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 
7.จัดท ำวิจัย ส่งเสริมกำรวิจัย และน ำผลกำรวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนำงำนวิชำกำร 
8.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถำนศึกษำ 
9.  ประสำน ส่งเสริม ให้บุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมคอื่นมีส่วนร่วม
ในกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งเป็นเครือข่ำยและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

  
ประเด็นที่  1  รัมภำ  กุณพันธนำภำ 
 
 ประเด็นที่  2  นำงสำวรัมภำ กุณพันธนำภำ , 
นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
ประเด็นที่  3  นำงนิลยำ  ทองศรี ,นำงสำว
กำญจนำ  คูทิพย์, 
นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว,นำงอัจฉรำ  แก้วกอง 
ประเด็นที่  4  นำงสำวกำญจนำ  คูทิพย์ ,นำย
บ ำรุง  จันทร์เชื้อ 
 
ประเด็นที่  5  นำยนิพล  พลกลำง ,นำยพิน  
สงค์ประเสริฐ 
 
ประเด็นที่  6 นำงพิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง,นำยธงชัย 
วงค์กำอินทร์ 
 
ประเด็นที่  7  นำงนิลยำ  ทองศรี ฐ นำง
มนัสนันท์  กุลวงศ์ 
ประเด็นที่  8  นำงอัจรำ  แก้วกอง  
 
9.  นำงยุพำ  ตำลสุก,นำงนิลยำ ทองศรี, 
นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  กำรบริหำรงำนดำนงบประมำณ   
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๑๐๘ 
 

เรื่อง ช่วงเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.กำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ สอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำร  
2.กำรจัดระบบกำรบริหำรกำรเงิน บัญชี พัสดุ  
 
3.กำรควบคุมกำรใช้งบประมำณอย่ำงเป็นระบบ 
4.กำรตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็นระบบ 
 

ประเด็นที่  1  นำงสำวนงครำญ  ทองค ำ 
ประเด็นที่  2  นำงรัศมี  สุวำชำติ,นำงวำรุณี  
ผลบุญ, 
นำงสำวชวำลำ  พรหมมำ,นำงสำวฆิมลวัลย์  ศิริ 
ประเด็นที่  3  นำงสำวฆิมลวัลย์  ศิริ 
ประเด็นที่  4  มำลี  ไกรพรศักด์ิ ค ำเมือง 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  กำรบริหำรงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล 
1.กำรวำงแผนอัตรำก ำลังครูและบุคลำกรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำยปัญหำ 
และควำมต้อง 
2.กำรสรรหำและกำรบรรจุแต่งต้ังครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงถูกต้องเป็นธรรม โปร่งใส
และตรวจสอบได้ 
3.กำรพัฒนำ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นมืออำชีพ
สอดคล้องกับปัญหำควำมต้องกำรจ ำเป็นและส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
4. กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ 
 

  
ประเด็นที่  1  นำงน้อมจิตต์  หนูทอง 
 
ประเด็นที่  2  นำงน้อมจิตต์  หนูทอง 
 
ประเด็นที่  3  นำยเอกชัย  กองทรัพย์ 
 
 
ประเด็นที่  4  นำงลัดดำ  พรหมเศรณีย์ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 
1. กำรพัฒนำระบบและเครือข่ำย ข้อมูลสำรสนเทศ 
 
2. กำรจัดท ำส ำมะโนนักเรียนและกำรรับนักเรียน 
3. กำรดูแลอำคำรสถำนที่ระบบสำธำรณูปโภคและสภำพแวดล้อม 
4. กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
5. กำรจัดระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน 
6. กำรจัดสวัสดิกำร สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
7.  กำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำกองทุนสวัสดิกำรข้ำรำชกำร 
8. กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ  
 

  
ประเด็นที่  1  นำงสำวนงครำญ   ทองค ำ , 
นำงทัศนำ  จันทร์ลำ 
ประเด็นที่  2  นำงอรุณศรี  ศรีเมือง 
ประเด็นที่  3  วลี  มีภู่ 
ประเด็นที่  4  พนิตสิรี  แพ่งสภำ 
ประเด็นที่  5  พนิตสิรี  แพ่งสภำ 
ประเด็นที่  6  นำงวัชรำภรณ์  สังข์ทอง 
ประเด็นที่  7  บัวผัน มีทอง 
ประเด็นที่  8  นิตยำ  แก้วชู,พับพึง  ขวัญ
เขมสรณ์ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5  กำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ 
1. กำรจัดระบบติดตำมตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรจัดกำรศึกษษภำรกิจหลัก 4 ด้ำน 
และกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ  
 

  
นำงสุพัตรำ  คงศิริกร ,นำงนงเยำว์  นำมทองดี 
 

มาตรฐานท่ี 3  ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดงควำมส ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้ 
1. ผลงำนหรือผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม/หน่วยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่บรรลุเป้ำหมำย 
ประสบควำมส ำเร็จตำมภำรกิจของแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้เป็นผลงำนที่เกิดจำกำรด ำเนินงำนภำยใน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรทั้งภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ จนเกิดประสิทธิภำพ เป็นที่ยอมรับและสำมำรถยึดเป็นแบบอย่ำงได้   
 

 ทุกลุ่ม ส่วน หน่วย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนเพื่อ
กำรประกันคุณภำพ 
1.  สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ 
ดูแล และติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด และมีผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ(องค์กำรมหำชน) 
ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
(1)  ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
(2)  ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
 

  
 
 
 
 
ประเด็นที่ 1  นำยธงชัย  วงค์กำอินทร์ , นำง
พิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง 
ประเด็นที่ 1  นำยธงชัย  วงค์กำอินทร์ , นำง
พิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร 
1. ผลกำรประเมินพัฒนำกำรของเด็กปฐมวัย เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำม
หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 
2.  ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test :NT) 
3.  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพื้นฐำน (Ordinary National Educational Test 
: O – Net)  
(1) ระดับชั้นพประถมศึกษำปีที่ 6 
 

  
 
ประเด็นที่ 1  นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว 
 
ประเด็นที่ 1  นำยพิน  สงค์ประเสริฐ 
 
 
ประเด็นที่ 3(1)  นำยพิน  สงค์ประเสริฐ ,นำยนิ
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๑๐๙ 
 

เรื่อง ช่วงเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 
(2)  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
 
 
4.  ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ ข้ันพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551 
 
5.  ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรคิดวิเครำะห์และกำรเขียน ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 
(1)  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
(2)  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
6.  ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญในกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551 
(1)  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
 
(2)  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
 
7.  ผลกำรประเมินสุขภำพจิตของผู้เรียนระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

พล  พลกลำง 
นำงนิลยำ  ทองศรี ,นำงพิบุลขวัญ  กลิ่นมิ่ง ,
นำงสุมำลี  ขจรไพร,นำยนิรภัย  แดงโชติ 
ประเด็นที่ 3(2)  นำยพิน  สงประเสริฐ,นำยนิ
พล  พลกลำง,นำงสำวกำญจนำ  คูทิพย์,นำง
สุมำลี  ขจรไพร ,นำยนิรภัย  แดงโชติ   
ประเด็นที่ 4  นำงสำวรัมภำ  กุณพันธนำภำ   
 
 
 
 
ประเด็นที่ 5 (1)  นำงนิลยำ  ทองศรี,นำยพิน  
สงค์ประเสริฐ 
ประเด็นที่ 5 (2)  นำงนิลยำ  ทองศรี,นำยพิน  
สงค์ประเสริฐ 
 
 
ประเด็นที่ 6 (1)  นำงสำวรัมภำ  กุณพันธนำภำ
, 
นำงนิลยำ  ทองศรี,นำยพิน  สงค์ประเสริฐ 
ประเด็นที่ 6 (2)  นำงสำวรัมภำ  กุณพันธนำภำ
, 
นำงนิลยำ  ทองศรี,นำยพิน  สงค์ประเสริฐ 
ประเด็นที่ 7 นำงอุทัยวรรณ  สุวรรณผิว,นำง
ยุพำ  ตำลสุก 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำสทำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนเท่ำเทียมกันต่อใน
ระดับที่สูงข้ึน หรือมีควำมรู้ทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ 
1.  จ ำนวนประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับได้เข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 
1 
2.  อัตรำกำรออกกลำงคันลดลง 
3.  อัตรำกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงข้ึนของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มัธยมศึกษำปีที่ 3 
และมัธยมศึกษำปีที่ 6 
(1)  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
(2)  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
4.  ผู้เรียนระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนที่มีควำมต้องกำรพิเศษได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริม
ให้ได้รับกำรศึกษำตำมศักยภำพ 
(1)  เด็กพิกำรเรียนรวม 
(2)  เด็กด้อยโอกำส 
(3)  เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ 
5.  ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  มีควำมรู้ทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ 
6.  ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ที่จบหลักสูตร ได้ศึกษำต่อในสำยอำชีพ 

  
 
ประเด็นที่ 1  นำงอรุณศรี  ศรีเมือง 
 
ประเด็นที่ 2  นำงอรุณศรี  ศรีเมือง 
 
 
ประเด็นที่ 3(1)  นำงอรุณศรี  ศรีเมือง 
ประเด็นที่ 3(2)  นำงอรุณศรี  ศรีเมือง 
 
 
ประเด็นที่ 4(1)  นำงอรุณศรี  ศรีเมือง,นำงนง
เยำว์  นำมทองดี 
ประเด็นที่ 4(2)  นำงอรุณศรี  ศรีเมือง,นำงนง
เยำว์  นำมทองดี 
ประเด็นที่ 4(3)  นำยบ ำรุง  จันทร์เชื้อ,นำงสำว
กำญจนำ  คูทิพย์ 
ประเด็นที่ 5  นำงสุพัตรำ  คงศิริกร 
ประเด็นที่ 6  นำงสุพัตรำ  คงศิริกร 

ตัวบ่งชี้ที่  5  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีผลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

 นำยเอกชัย  กองทรัพย์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6  ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้สวนเสีย มีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้บริกำร 
 

 นำงสำวกชนิภำ  เกษมสุข,นำงฐิติวรดำ มงคล,
นำงสำวกนกพรรณ  ตันติบูล,นำงสำวลลิตำ  สุข
เมือง 

 

 

 

 



รายงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 “ป้องกนัการทุจริต” สู่เขตสุจริต                                                               

๑๑๐ 
 

3.  การจัดกิจกรรม  (ITA) 
 3.1  ประชุมเพ่ือร่วมกันวิเครำะห์ว่ำงำนใดมีผลประโยชน์ทับซ้อน และมีผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่อง          
ใดของแต่ละกลุ่มงำน 

3.2  ประชุมวำงแผนกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน ตำมค ำสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
ที่ 172 /2561  ลงวันที่  30   เมษำยน  2561  เพื่อมอบหมำยและชี้แจงภำรกิจ  
เมื่อวันที่  12  มิถุนำยน  2561  ณ ห้องประชุมมะขำมหวำน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 3.3  กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งในในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 3.4  กำรจัดประชุมสัมมนำ “เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน”  ในวันท่ี  5  กรกฎำคม  2561  ณ ห้องประชุมมะขำม

หวำน ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมจ ำนวน  78 คน  กลุ่มเป้ำหมำย 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 3.5  กำรประชุมสัมมนำ เรื่อง เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ สร้ำงควำมตระหนัก ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อต้ำน
กำรทุจริต  วันที่  22  กรกฎำคม  2561  ณ ห้องประชุมประกำยทอง มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์   
กลุ่มเป้ำหมำย ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 1  จ ำนวน  78  คน  ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จ ำนวน 146 คน 
 3.6  กำรศึกษำดูงำนเขตสุจริตต้นแบบ  ในวันที่  23  กรกฎำคม  2561  ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 
3  และศึกษำดูงำน ณ สพป.ชัยนำท  ในวันที่  24  กรกฎำคม  2561  โดยมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมจ ำนวน  78 
คน 
 3.7  กำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่ำวค ำปฏิญญำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต ทุกวัน
จันทร์แรกของเดือน 
 3.8  กำรท ำกิจกรรมท ำบุญเดือนเกิดให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือไห้โอกำส
บุคลำกรได้ท ำบุญประจ ำเดือนอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  โดย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นผู้ด ำเนินกำร 
กลุ่มเป้ำหมำย ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว ใน สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 1 ทุกคน  
 3.9  กิจกรรมพัฒนำกำยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนทุกวันพุธของสัปดำห์ ตั้งแต่เวลำ 15.30 – 
16.30 น. มีกิจกรรมออกก ำลังกำย เล่นกีฬำ ภำยใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
 3.10  กิจกรรม 5 ส. เพื่อรณรงค์ กำรก ำจัดขยะแล้วน ำมำใช้ประโยชน์จำกกิจกรรม 5 ส. สะสำง 
สะดวก สะอำด สุขลักษณะ สร้ำงนิสัย  ทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูร์ เขต 1  
 
 


