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ค าน า 

 
     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  ภายใต้ แนวคิด “วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน”  หมายถึง ความตั้งใจร่วมมือร่วมใจกนัน าสู่ความเจริญอย่างมีคุณธรรม 

                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการมีทัศนคติ 
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรในสังกัดพร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญา 
เพ่ือสาธารณประโยชน์ในการท ากิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้
ช่วยเหลือผู้อื่น ท าให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
          หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ฉบับนี้ จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ท าความดีด้วย
หัวใจมีความสุขความเจริญต่อไป 
 
 
 
 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

1. ความเป็นมาและความส าคัญ 

                การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้
แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  

2. ความหมาย  
                 วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง  วัฒนธรรมองค์กรคือ ค่านิยมส าคัญที่องค์กรยอมรับเป็นรูปแบบของการ
สร้างค่านิยมร่วมความเชื่อและความคาดหวังร่วม ที่จะก าหนดวิถีทางให้สมาชิกในองค์กรแสดงพฤติกรรมซึ่งน าไปสู่
บรรทัดฐาน  
                   

2. วัตถุประสงค์    

                     เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมองค์กร   ของหน่วยงานให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต  พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญา เพ่ือสาธารณประโยชน์ในการ
ท ากิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ท าให้เกิด
คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

3. เป้าหมาย 

             3.1 เชิงปริมาณ 

            1)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
จ านวน 56 คน ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส 100 %            

             3.2 เชิงคุณภาพ    

                  บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมองค์กร   ของหน่วยงานที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต  พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญา เพ่ือสาธารณประโยชน์ในการ
ท ากิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ท าให้เกิด
คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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4. กิจกรรมและการด าเนินการ 

   4.1 ประชุมฝุายบริหารชี้แจงการด าเนินงาน 
           4.2 ก าหนดวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน อย่างน้อย 5 กิจกรรม 
           4.3 ประกาศเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
           4.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานเทื่อสิ้นปีงบประมาณ 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

              บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมองค์กร   ของหน่วยงานทีม่ีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต  พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญา เพ่ือสาธารณประโยชน์ในการ
ท ากิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ท าให้เกิด
คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ 2 

วัฒนธรรมองค์กร 

  วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) เป็นวิถีชีวิตที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยึดถือปฏิบัติสืบต่อ
กันมา ซึ่งจะกลายเป็นนิสัยและความเคยชิน และกลายเป็นขนบธรรมเรียมประเพณี วิถีประพฤติปฏิบัติ ความเชื่อ 
ค่านิยม รวมทั้งภาษาวัตถุสิ่งของต่างๆ วัฒนธรรมให้คนรวมตัวกันเป็นสังคม มีการอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบ ผลของ
วัฒนธรรมจะออกมาในรูปแบบจริยธรรม ตลอดจนค่านิยมที่ใช้ในการตัดสินใจ หรือวินิจฉัยสั่งการ จริยธรรมองค์กร
ถือเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงานขององค์กรก้าวหน้า และส่งผลให้องค์กรได้รับความเชื่อถือจากสังคม 
ดังนั้นองค์กรทุกประเภทจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าจริยธรรมมาใช้ในการบริหารและแก้ไขปัญหาองค์กรอย่างถูก
วิธีเพ่ือให้ได้รับความเชื่อถือ ภาพพจน์ที่ดี อันน ามาซึ่งชื่อเสียง เกียรติยศและความก้าวหน้าในระยะยางขององค์กร 
ในองค์กรทั้งหลายซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของคนอย่างมีระเบียบนั้น ถ้าเรามองปัจเจกบุคคล จะเห็นว่า บุคคลจะ
กระท าการไปสู่ เปูาหมายใดๆ ได้นั้น เขาอาศัยศูนย์รวมของใจหรือจิตใจ เป็นตัวน าดังที่มักกล่าวกันว่า  
“ส าเร็จด้วยใจ” เมื่อปัจเจกบุคคลมารวมกันในองค์กรมีจิตใจมากมายแตกต่างกันไป สิ่งที่จะผูกความแตกต่างของ
จิตใจเหล่านี้ให้อยู่ด้วยกันได้และท างานไปในทิศทางเดียวกันได้หรือมีค่านิยมในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะค่านิยมที่
เกี่ยวกับงานในหน่วยงานที่ตนเองมีชีวิตอยู่สอดคล้องกันได้ สิ่งๆนั้นก็คือ “วัฒนธรรม” ในองค์กร เมื่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม มีผลกระทบต่อองค์กร โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่สามารถท าให้งานง่ายขึ้น
และท าให้การท างานในยุคข้อมูลข่าวสารหรือยุคโลกาภิวัฒน์สามารถจัดขนาดองค์กรให้เล็กลง มีการกระจายอ านาจ 
ออกไปให้บริการอย่างกว้างขวางเฉพาะพ้ืนที่ เฉพาะราย เฉพาะด้าน จนกลุ่มคนเหล่านี้มีเปูาหมายเฉพาะ ของกลุ่ม 
เช่น กลุ่มนิติกร กลุ่มบัญชี กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มอื่นๆ กลุ่มเหล่านี้อาจมีชื่อเป็น แผนก ฝุาย กอง กรม หรือ
กระทรวงก็ได้อย่างไรก็ดีจะมีสายโยงใยคือ วัฒนธรรมในการท างาน เป็นศูนย์รวมของจิตใจจากองค์กรต่างๆ เพ่ือให้
องค์กรสามารถท างานมุ่งสู่ทิศทางเดียวกันได้  

 วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง  วัฒนธรรมองค์กรคือ ค่านิยมส าคัญที่องค์กรยอมรับเป็นรูปแบบของการสร้าง
ค่านิยมร่วมความเชื่อและความคาดหวังร่วม ที่จะก าหนดวิถีทางให้สมาชิกในองค์กรแสดงพฤติกรรมซึ่งน าไปสู่
บรรทัดฐาน  

 เหตุผลในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

  เนื่องจากองค์กรต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารให้ทันสมัยทันต่อสภาวการณ์ของโลก 
ท าให้องค์กรต้องตื่นตัวและเตรียมพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลง ถ้าคนในองค์กรขาดคุณภาพองค์กรก็ไม่สามารถท่ี
จะอยู่ได้ฉะนั้นวัฒนธรรมองค์กรจึงเปรียบเสมือนรากแก้วขององค์กร ซึ่งจะเป็นตัวผลักดันและขับเคลื่อนให้องค์กร 
เพ่ือน าพาองค์กรไปสู่อนาคต ค่านิยมคืออะไร การยอมรับรับถือและพร้อมที่จะปฏิบัติตามคุณค่าท่ีคนหรือกลุ่มคนที่มี
อยู่ต่อสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจเป็นวัตถุความคิดอุดมคติรวมทั้งการกระท าด้านเศรษฐกิจสังคมจริยธรรมและสุนทรียภาพ 
ทั้งนี้โดยการประเมินค่าจากทัศนะต่างๆ โดยถี่ถ้วนและรอบคอบแล้ว  
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 วัฒนธรรมองค์กร 

SMART บริการดี มีคุณธรรม รับผิดชอบ กรอบหน้าที่ มีทีมเวิร์ค 

 S = Service Mind  “บริการดี”  

M = Moral  “มีคุณธรรม”  

A = Accountability  “รับผิดชอบ” 

R = Responsibility  “ภาระหน้าที่” 

T = Teamwork  “ท างานเป็นทีม” 
 
ประโยชน์ต่อบุคลากร 
 1. บุคลากรสามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรง่ายข้ึน และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นและมีความสุข  
จากมีแบบแผนทั้งพฤติกรรมที่พึงประสงค์ (DO) และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (DON’T) ที่ชัดเจน ท าให้ตัดสินใจได้
ว่าสิ่งใดผิด สิ่งใดถูกต้อง ดีหรือไม่ดี มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่า ควรท าหรือไม่ควรท า 
 2. บุคลากรเห็นทิศทาง เข้าใจแนวทางในการท างานขององค์กรที่ชัดเจน ท าให้งานบรรลุผลสัมฤทธิ์และ 
มุ่งสู่ความก้าวหน้า 

ประโยชน์ต่อองค์กรและหน่วยงาน 
 1. เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร 

 2. เสริมสร้างบรรยากาศท างานที่สอดประสานกัน 

 3. เกิดแบบแผนและมาตรฐานชัดเขนในการผลักดันให้บุคลากรประพฤติตนเพ่ือบรรลุเปูาหมายขององค์กร 
และบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจและยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี   ได้ก าหนดค่านิยมในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัดท้ังในสถานศึกษา และรวมถึงค่านิยมของบุคลากรบนส านักงาน โดยก าหนดค่านิยมไว้ว่า  
      1. SMART บริการดี มีคุณธรรม รับผิดชอบ กรอบหน้าที่ มีทีมเวิร์ค 
      2. วัฒนธรรมองค์กร ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีทัศนคติ 
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ได้แก่ 

S = Service Mind  “บริการดี”  

M = Moral  “มีคุณธรรม”  

A = Accountability  “รับผิดชอบ” 

R = Responsibility  “ภาระหน้าที่” 

T = Teamwork  “ท างานเป็นทีม” 
                           1. Service Mind “บริการดี” : บุคลากรทุกคนให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความยิ้ม
แย้มแจ่มใส  ใส่ใจในการบริการ 
            2. Moral “มีคุณธรรม” : บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  มีวินัย มีความ
พอเพียง มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือ  เผื่อแผ่ และเสียสละ  
            3. Accountability“รับผิดชอบ”: บุคลากรมีความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ผู้บริหารประกาศเจตจ านงในหารปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ No Gift Policy 
                           4. Responsibility “ภาระหน้าที่”: บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ตรงตามก าหนดเวลา  และพร้อมเสมอในการปฏิบัติงาน 
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                           5. Teamwork  “ท างานเป็นทีม” : บุคลากรร่วมแรงร่วมใจ ท างานเป็นทีมเพ่ือองค์กร มีจิต
อาสาในการท างาน 
 
  แนวทางเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
     1. วัฒนธรรม 
  ก าหนดค่านิยมจากปัจจัยแห่งความส าเร็จ เมื่อพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์องค์กร
นั้นสามารถก าหนดค่านิยมและวัฒนธรรมได้ตามยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563 – 
2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี   ดังนี้ 
     2. ค่านิยม ความเชื่อ 
  สื่อสารค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรให้กลายเป็นพฤติกรรมนั้น องค์กรจ าเป็นต้องก าหนดพฤติกรรม
ของบุคลากรที่องค์กรมุ่งหวังให้เหมาะสม และชัดเจนตามค่านิยมแล้ว จึงท าการสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรรับผู้
ผ่านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร พร้อมทั้งท าการรณรงค์ค่านิยมและวัฒนธรรม 
และการติดตามประเมินผลการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อเนื่อง รวมทั้งต้องอาศัยการเป็นแบบอย่างที่ดีจาก
ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ 
     3. ความรู้ความสามารถในการท างาน 
  เสริมแรงพฤติกรรมตามค่านิยมและวัฒนธรรม ในการปลูกฝังพฤติกรรมตามค่านิยมจะต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลพฤติกรรมดีเด่นในแต่ละหัวข้อเพ่ือยกย่องข้าราชการที่มีพฤติกรรมดีเด่น และมีแนวทางการ
ชื่นชมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมตัวอย่างในองค์กร 
     4. พฤติกรรมแสดงออก 
  สร้างหลักประกันให้เกิดความต่อเนื่อง การสร้างความต่อเนื่องหรือการสืบสานวัฒนธรรมองค์กร
เป็นกระบวนการที่ส าคัญเพ่ือให้เป็นวัฒนธรรมขึ้นมาโดยมีวิธีการ ดังนี้ 
  4.1 การเรียนรู้ คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติแนวคิดและพฤติกรรมอันเนื่องมาจากการได้รับประสบ
การ ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนไปในทางท่ีดีขึ้น โดยอาศัยการจัดการองค์ความรู้ ส าหรับการรวบรวมจัดเก็บความรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้บุคลากรที่ต้องการใช้ให้เข้าถึงความรู้นั้นได้ตลอดเวลาและ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  4.2 การท างานเป็นทีม การท าให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้นั้นต้องอาศัยการผูกพัน การมีส่วน
ร่วม การปรับตัวที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักคุณธรรม โดยใช้หลักธรรมาภิบาล นิติธรรม ความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและเน้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขององค์กร 
  4.3 การมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามจรรยาบรรณของข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม อย่าง
สูงสุดในการปฏิบัติงานต่อองค์กร 
  4.4 การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในองค์กร ความสัมพันธ์สามัคคี  สมานฉันท์ ปรองดอง เป็นส่วน
ส าคัญในการปฏิบัติ งานให้มีคุณภาพท้ังต่อผลการปฏิบัติงานส่วนตน และผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงใน
องค์กร 
  4.5 การท าประโยชน์เพื่อส่วนร่วม การเป็นแบบอย่างที่ดี เสียสระในองค์กร และการเป็นผู้มีจิต
อาสาท าความดีเพ่ือสังคม 
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ส่วนที่ 3 

 

ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ด าเนินกิจกรรมวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้ 
ค่านิยม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี    SMART : บริการดี มีคุณธรรม รับผิดชอบ 
กรอบหน้าที่ มีทีมเวิร์ค   ดังนี้   

S = Service Mind  “บริการดี”  

M = Moral  “มีคุณธรรม”  

A = Accountability  “รับผิดชอบ” 

R = Responsibility  “ภาระหน้าที”่ 

T = Teamwork  “ท างานเป็นทีม” 
                            

ขั้นตอนด าเนินงาน 
 
     1. ขั้นวางแผน (Plan)  
            5.1.1 ประชุมวิเคราะห์จุดด้อยจุดแข็ง  ได้ข้อสรุปในเรื่องวัฒนธรรมองค์กร 
            4.1.2 จัดท าประกาศแจ้งบุคลากรทราบและถือปฏิบัติ 
            5.1.3 สรุปรายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 
     2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
            2.1 ก าหนดกิจกรรม 

                           1. Service Mind “บริการดี” : บุคลากรทุกคนให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความยิ้ม
แย้มแจ่มใส  ใส่ใจในการบริการ 
            2. Moral “มีคุณธรรม” : บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  มีวินัย มีความ
พอเพียง มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือ  เผื่อแผ่ และเสียสละ  
            3. Accountability“รับผิดชอบ”: บุคลากรมีความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ผู้บริหารประกาศเจตจ านงในหารปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ No Gift Policy 
                           4. Responsibility “ภาระหน้าที่”: บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ตรงตามก าหนดเวลา  และพร้อมเสมอในการปฏิบัติงาน 

                           5. Teamwork  “ท างานเป็นทีม” : บุคลากรร่วมแรงร่วมใจ ท างานเป็นทีมเพ่ือองค์กร มีจิต
อาสาในการท างาน 
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    3.ขั้นประเมินตรวจสอบ (Check) 
                     5.3.1 ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดจากการท ากิจกรรม 
                     5.3.2 สรุปรายงานผล 
 

    4.ขั้นปรับปรุงพัฒนา ( Action )  
                     น าผลที่ได้ไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป 
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                                                             ส่วนที่ 4  
                                                      สรุปและรายงานผล 

SMART : บริการดี มีคุณธรรม รับผิดชอบ กรอบหน้าที่ มีทีมเวิร์ค   ดังนี้   

 
S = Service Mind  “บริการดี”  

M = Moral  “มีคุณธรรม”  

A = Accountability  “รับผิดชอบ” 

R = Responsibility  “ภาระหน้าที่” 

T = Teamwork  “ท างานเป็นทีม” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           1. Service Mind “บริการดี” : บุคลากรทุกคนให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความยิ้ม
แย้มแจ่มใส  ใส่ใจในการบริการ 
            2. Moral “มีคุณธรรม” : บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  มีวินัย มีความ
พอเพียง มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือ  เผื่อแผ่ และเสียสละ  
            3. Accountability“รับผิดชอบ”: บุคลากรมีความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ผู้บริหารประกาศเจตจ านงในหารปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ No Gift Policy 
                           4. Responsibility “ภาระหน้าที่”: บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ตรงตามก าหนดเวลา  และพร้อมเสมอในการปฏิบัติงาน 

                           5. Teamwork  “ท างานเป็นทีม” : บุคลากรร่วมแรงร่วมใจ ท างานเป็นทีมเพ่ือองค์กร มีจิต
อาสาในการท างาน 
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                           1. Service Mind “บริการดี” : บุคลากรทุกคนให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความ 
ยิ้มแย้มแจ่มใส  ใส่ใจในการบริการ 
 

                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรในการประชุม
ประจ าเดือน  ด้วยการให้ทุกคนมาปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงต่อเวลา  แต่งกายให้สุภาพเหมาะสม ยิ้มแย้มแจ่มใสในการ
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องาน ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามข้ันตอนเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 
 
 
 

      
 
 
 
 

      2. Moral “มีคุณธรรม” : บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต  มีวินัย มีความพอเพียง  
มีจิตใจเอื้อเฟื้อ  เผื่อแผ่ และเสียสละ 

               บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้ร่วมกันท ากิจกรรมบริจาค
เงินเพ่ือเข้าเงินทุนช่วยเหลือนักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประจ าทุกเดือน โดย ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริจาคคนละ 200 บาท ต่อเดือน 
ผู้อ านวยการกลุ่ม คนละ 100 บาท ต่อเดือน และบุคลากร คนละ 30 บาท ต่อเดือน  ท าให้บุคลากรมีจิตใจดี  มี
น้ าใจ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละทรัพย์เพ่ือช่วยเหลือผู้อื่น สามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต   

1. กิจกรรมระดมเงินเพื่อเข้าเงินทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

2. การมาปฏิบัติงานตรงตามเวลา 
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3. บุคลากรน าอาหารบรรจุกล่องหรือปิ่นโต และแก้วน้ าดื่มที่น ามาเอง เพื่อลดปัญหาขยะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. สวดมนต์ ท าสมาธิ ก่อนปฏิบัติงาน ช่วงเวลา 08.30 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ร่วมกิจกรรมสวดมนต์  ท าวัตรเย็น กับส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
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5. กิจกรรมตักบาตรวันเสาร์อาทิตย์ “นาวาภิกขาจาร”  ณ  สวนอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไทย อ.เมือง
สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                          3. Accountability“รับผิดชอบ”: บุคลากรมีความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล ผู้บริหารประกาศเจตจ านงในหารปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ No Gift Policy 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับบุคลากร โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  ผลประโยชน์ของส่วนรวมต้องมาก่อน ด้วยการประกาศ
เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล  ประกาศมาตรการปูองกันการทุจริต และ
ประกาศ เรื่อง การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอ่ืนใด (No Gift Policy) 
 ดังนี้      
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      1. ประกาศ เรื่อง เจตจ านงบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
      2. ประกาศ เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ 
                               3. ประกาศ เรื่อง มาตรการปูองกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
      4. ประกาศ เรื่อง มาตรการการปูองกันการรับสินบน 
       5. ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖4 
                6. ประกาศ เรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ 
                                7. ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
                                8. ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
                                9. ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
                               10. ประกาศการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอ่ืนใด (No Gift 
Policy) 
                        สรุป ผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ขัดกัน เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่รักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวม การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ จึงต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามา เกี่ยวข้อง 

   1. การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
2. ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
3. การรับผลประโยชน์โดยตรง 
4. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
5. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้สวนตัว 
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6. การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
7. การท างานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 
8. ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทางาน 
9. การปิดบังความผิด 

 รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การจัดท าวัฒนธรรมองค์กร และการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต ของ สพม.สุพรรณบุรี  

 

 

 

 

 

 

 4. Responsibility “ภาระหน้าที่”: บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ตรงตามก าหนดเวลา  และพร้อมเสมอในการปฏิบัติงาน 

     บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานในหน้าที่ตามมาตรฐานการท างานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด  ตรงตาม
ก าหนดเวลา  โปร่งใส ตรวจสอบได้  
       - ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
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       - ปฏิบัติงานตรงต่อเวลา  
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                  5. Teamwork  “ท างานเป็นทีม” : บุคลากรร่วมแรงร่วมใจ ท างานเป็นทีมเพื่อองค์กร มีจิต
อาสาในการท างาน 
 
            1. กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจ าปีแห่งชาติ ปี 2565  วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 
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2. กิจกรรม สพม.สุพรรณบุรี รวมพลังลดโลกร้อน  วันที่ 6 มิถุนายน 2565 
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3. กิจกรรมจิตอาสาส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนอู่ทอง อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  วันที่ 14 มิถุนายน 2565  ณ  โรงเรียนอู่ทอง 
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4.จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา  วันที่ 16 มิถุนายน 2565  
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5. จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา  วันที่ 29 มิถุนายน 2565  
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6. จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
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7. กิจกรรมจิตอาสา ณ วัดวิมลโภคาราม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 
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8. กิจกรรมจิตอาสา  ณ วัดบ้านกร่าง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
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9. กิจกรรมจิตอาสา ณ เรือนจ าจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. กิจกรรมจิตอาสา  ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

             

 

 



27 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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                                                   บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานประชาสัมพันธ์   กลุ่มอ านวยการ  สพม.สุพรรณบุรี  035 – 535417  ต่อ 101 

ที่      ศธ 04239/                               วันที่  17  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
เรื่อง  เชิญประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 2565  

เรียน  รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี / ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

    ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity  and Transparency  Assessment Online : ITA Online) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยจัดเก็บข้อมูลแบบส ารวจในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565 และสรุปผลการ
ประเมินช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งก าหนดให้ด าเนินการตอบแบบส ารวจ OIT ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 
2565 นั้น 

     ในการนี้  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญท่านรอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี 
/ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  ประชุมพร้อมกันในวันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน  2565 เวลา 
09.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม สพม.สุพรรณบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  รายละเอียดดังแนบ 

     จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

 

 

 

                                       ( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
                       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษาราชการแทน 
                       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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 ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
ที่ 135 /2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity  and  Transparency  Assessment Online  :  ITA 

Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-------------------------------- 

 

         ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ด าเนินการคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity  and  Transparency  Assessment  Online  :  ITA 
Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยจัดเก็บข้อมูลแบบส ารวจในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565 
และสรุปผลการประเมินช่วงเดือนกรกฎาคม 2565  
      เพ่ือให้การด าเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
ประเด็นการประเมินตามตัวชี้วัด  ดังนี้ 
 
1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย  
  1.1 นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา             ประธาน
กรรมการ 
                                                     มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  รักษาราชการแทน 
                                                 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
  1.2 นายสุรินทร์  นามอยู่                 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   รองประธานกรรมการ 
                                                 มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี   
  1.3 นางดวงพร  อายุการ             ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
               ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
  1.4 นางรัตตา  บุญสงวนศรี            นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
               ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  1.5 นางสุวภรณ์  พันธ์ลูกฟัก              นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
               ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
  1.6 นางอุบล  วงศ์ทับแก้ว             นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
               ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  1.7 นางเครือวรรณ์  อ้อยจินดา          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
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               ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  1.8 นางสาวมัณฑนา  เพ็ชร์ภักดี         นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ     กรรมการ 
                 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.9 นายธีราณัทท์  อินทร์ทองน้อย     นิติกรช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
                  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
 
 
 
                                                                    -2- 
 
    1.10 นางบังอร  ศิลาลิตร์        นักวิชากรตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
           ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
    1.11  นางสาวร่มไทร  ดีสอน             นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ               กรรมการ      
                           ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
            เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   1.12 นางสาวนิชานันท์  สญัญเดช        นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ 
           ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
   1.13 นางสาวจิราพร  สังข์พิชัย             เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   1.14 นางสาวปาณิสรา  ศิวะเดชา          พนักงานราชการ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   1.15 นางสาวขนิษฐา  คล้ายสุวรรณ       พนักงานราชการ                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
             มีหน้าที ่ให้การแนะน า  ปรึกษาหารือ ก ากับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity  and  Transparency  Assessment  Online  :  
ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565    
 
2. คณะกรรมการประเมินตามประเด็นตัวชี้วัด  ประกอบด้วย 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 

O1 โครงสร้าง 

o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
หน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน  
o ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน  
ยกตัวอย่างเช่น กลุ่ม/หน่วยในหน่วยงาน และก.ต.ป.น. เป็นต้น 

1. นางสุวภรณ์  พันธ์ลูกฟัก 
2.นางสาวนิชานันท์  สัญญเดช 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 

o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน  
และผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน 
o แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์  
(e–mail) 

นางสาวร่มไทร  ดีสอน 
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O3 อ านาจหน้าที่ 
o แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

นางสาวนิชานันท์  สัญญเดช 

O4 
แผนยุทธศาสตร์ 
หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน 

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.นางสุ วภรณ์   พันธ์ ลูกฟัก 
2. นางสาวปราณี  อ่อนวิมล 

O5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย 
o ที่อยู่หน่วยงาน 
o หมายเลขโทรศัพท์ 
o หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)  

o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) ที่สามารถติดต่อ
ได้ 
o แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

นางสาวร่มไทร  ดีสอน 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
O6 กฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 
o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทาง

การศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  

     -  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน  
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2565   

1.นางสาวร่มไทร  ดีสอน 
2.นางสาวขนิษฐา คล้ายสุวรรณ 
3. นางสาวปาณิสรา  ศิวะเดชา 

O8 Q&A o แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก
สามารถ สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถ
สื่อสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสาร
ได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่อง

1.นางสาวร่มไทร  ดีสอน 
2.นางสาวขนิษฐา คล้ายสุวรรณ 
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ข้อความถาม-ตอบ  Macebook,Twitter, Instagram เป็นต้น 
O9 Social Network o แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยง

ไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น 
Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น 

1.นางสาวร่มไทร  ดีสอน 
2.นางสาวขนิษฐา คล้ายสุวรรณ 
 

O10 แผนด าเนินงาน
ประจ าปี 

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 
ปีงบประมาณ 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 
 o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.นางสุวภรณ์  พันธ์ลูกฟัก 
2. นางสาวปราณี  อ่อนวิมล 
3. นายชาญชัย  นิ่มอนงค์ 

O11 รายงานการก ากับ 
ติดตามการ
ด าเนินงาน 
ประจ าปี  
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปี ในข้อ O10  
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วยความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน  
o สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส 
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน
แรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1.นางสุวภรณ์  พันธ์ลูกฟัก 
2. นางสาวปราณี  อ่อนวิมล 
3. นายชาญชัย  นิ่มอนงค์ 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
O12 รายงานผลการ

ด าเนินงาน
ประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วยด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.นางสุวภรณ์  พันธ์ลูกฟัก 
2. นางสาวปราณี  อ่อนวิมล 
3. นายชาญชัย  นิ่มอนงค์ 

O13 คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบั ติให้ เป็นมาตรฐานเดียวกันทุก
กลุ่ม/หน่วย 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานต าแหน่งใด  และก าหนดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติ
อย่างไร  

บุคลกรทุกคน 

O14 คู่มือหรือมาตรฐาน
การใหบ้ริการ 

o แสดงคู่มือการให้บริการ  หรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการ

บุคลากรที่มีงานให้บริการ 
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ขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างประกอบด้วย 
ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ  แผนผัง/แผนภูมิ
การให้บริการ  ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ  และรับผิดชอบ
การให้บริการ 
o หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 3 คู่มือ 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน  
o สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน  หรือรายไตรมาส 
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน
แรกของปีงบประมาณพ.ศ.2565  

บุคลากรที่มีงานให้บริการ 

O16 รายงานผลการ
ส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการ 

o แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน 
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นางสาวนิชานันท์  สัญญเดช 

O17 E–Service o แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐ
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยผู้ขอรับบริการไม่จ าเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

1.นางสาวร่มไทร  ดีสอน 
2.นางสาวขนิษฐา คล้ายสุวรรณ 
 

O18 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าปี 

o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 
ปี งบประมาณ 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
ประเภทรายการใช้จ่าย  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. นางสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟัก 
2. นางเครือวรรณ์  อ้อยจินดา 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
O19 รายงานการก ากับ

ติดตาม 
การใช้จ่าย
งบประมาณ  
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปี ในข้อ  O18   
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  
o สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือ
ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา  6 เดือนแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. นางสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟัก 
2. นางเครือวรรณ์  อ้อยจินดา 

O20 รายงานผลการใช้ o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  1. นางสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟัก 
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จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ี

o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่าง
น้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ  
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. นางเครือวรรณ์  อ้อยจินดา 

O21 แผนการจัดซื้อจัด
จ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ 

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงาน จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือ
การจัดข้างที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพ่ิมเติมโดยละเอียดหรือ
เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว 

1.นางสาววราภรณ์ เคนผาพงษ์ 
2. นางสาวณัฐฐิกา  โตวิวัฒน์ 

O22 ประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ 

o แสดงประกาศตามทีห่น่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.นางสาววราภรณ์ เคนผาพงษ์ 
2. นางสาวณัฐฐิกา  โตวิวัฒน์ 

O23 สรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ 
รายเดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (แบบ สขร.1) 
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย
ประกอบด้วย งานที่ซื้อ หรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคา
กลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง  
o จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้
เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น  

1.นางสาววราภรณ์ เคนผาพงษ์ 
2. นางสาวณัฐฐิกา  โตวิวัฒน์ 

O24 รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่
ใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.นางสาววราภรณ์ เคนผาพงษ์ 
2. นางสาวณัฐฐิกา  โตวิวัฒน์ 

-6- 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
O25 นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.นางรัตตา  บุญสงวนศรี 
2.นางสาวอิศราวดี สง่าแสง 
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o แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด  หรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน  

3.นางสาวอมรรัตน์  วงศ์จันทร์ 
4. นางสาวอริญญา  บุญประกอบ   

O26 การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

o แสดงการด าเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ O25 
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1.นางรัตตา  บุญสงวนศรี 
2. นางสาวอิศราวดี สง่าแสง 
3. นางสาวอมรรัตน์  วงศ์จันทร์ 
4. นางสาวอริญญา  บุญประกอบ   

O27 หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

o แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยัง
ใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างน้อย
ประกอบด้วย 
   - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
   - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
   - การพัฒนาบุคลากร 
   - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
   - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลหน่วยงานสามารถน าหลักเกณฑ์ดังกล่าว
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

1.นางรัตตา  บุญสงวนศรี 
2. นางสาวมัณฑนา เพ็ชร์ภักดี 
3. นางสาวอิศราวดี สง่าแสง 
4. นางสาวอมรรัตน์  วงศ์จันทร์ 
5. นางสาวอริญญา  บุญประกอบ   
 

O28 รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 

o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ อย่างน้อย
ประกอบด้วยผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะผลการ
วิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1.นางรัตตา  บุญสงวนศรี 
2. นางสาวอิศราวดี สง่าแสง 
3. นางสาวอมรรัตน์  วงศ์จันทร์ 
4. นางสาวอริญญา  บุญประกอบ   

O29 แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตและประพฤตมิิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วยรายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการ
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบระยะเวลาด าเนินการ  

1.นายธีราณัทท์ อินทร์ทองน้อย 
2. นางสาวจันจิรา  หงส์วิริยกลุ 
 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติ 
มิชอบ 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยก
ต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้
แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก

นางสาวร่มไทร  ดีสอน 
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เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
-7- 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง

รอ้งเรียน 
การทุจริตและ
ประพฤติ 
มิชอบประจ าปี 

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จ านวนเรื่อง เรื่อง
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จเรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  
o สามารถจัดท าข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส 
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน
แรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
หมายเหตุ :  กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน ให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน 

1.นายธีราณัทท์ อินทร์ทองน้อย 
2. นางสาวจันจิรา  หงส์วิริยกุล 
 

O32 ช่องทางการรับฟัง 
ความคิดเห็น 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

1.นางสาวร่มไทร  ดีสอน 
2.นางสาวขนิษฐา คล้ายสุวรรณ 

O33 การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส  
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจ 
ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ  
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล  
เป็นต้น 
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม 

O34 เจตจ านงสุจริต 
ของผู้บริหาร 

o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค าม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ
บริหารหน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล (ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
ของหน่วยงาน) 
o จัดท าอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift  Policy)  
o แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน
จะต้องไม่มีการรับของขวัญ ( No Gift  Policy) (ด าเนินการ
โดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน) 
o จัดกิจกรรมปลุกจิตส านึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร เช่น 
การจัดอบรมให้ความรู้  การจัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  

1. นางสาวนิชานันท์  สัญญเดช 
2. นางดวงพร  อายุการ 
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การสร้างการรับรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น 
o เป็นการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
O35 การมีส่วนร่วมของ

ผู้บริหาร 
o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
o เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้
ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส  
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม 

O36 การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต
ประจ าปี 

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน 
o มีข้อมลูรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น 
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและ
การด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 

o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผอ.กลุ่มทุกลุ่ม 

O37 การด าเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยง
การทุจริต 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
ความเสี่ยงในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
o เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ
หรือการด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 

o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม 

O38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตส านึกท่ีดี  
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างชัดเจน  ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 

ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม 
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o เป็นการด าเนินงานที่หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเอง 
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

O39 แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
ประจ าปี 

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริต
หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ   อย่างน้อยประกอบด้วย 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาด าเนินการ  
o เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

1.นางสุวภรณ์  พันธ์ลูกฟัก 
2. นางสาวนิชานันท์  สัญญเดช 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
O40 รายงานการก ากับ

ติดตามการ
ด าเนินการป้องกัน
การทุจริต ประจ าปี
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ตามข้อ O39 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน  
o สามารถจัดท าข้อมูลเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส หรือราย 
6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน แรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

1.นางสุวภรณ์  พันธ์ลูกฟัก 
2. นางสาวนิชานันท์  สัญญเดช 
 

O41 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าป ี

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
o เป็นการรายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.นางสุวภรณ์  พันธ์ลูกฟัก 
2. นางสาวนิชานันท์  สัญญเดช 
 

O42 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรม 
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์  อย่างน้อยประกอบด้วย        
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น สอดคล้องกับผลการ

ผอ.กลุ่มทุกลุ่ม 
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ประเมินฯ 
o มีก าหนดแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือ
มาตรการ เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์  ผลการ
ประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ อย่างน้อยประกอบด้วย  
การก าหนดผู้รับผิดชอบ หรือผู้เกี่ยวข้อง  การก าหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ  การก าหนดแนวทาง  การก ากับติดตามให้
น าไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล 

O43 การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติ 
อย่างเป็นรูปธรรม 
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม 
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 3. คณะกรรมการฝ่ายจัดท ารูปเล่มตามประเด็นตัวช้ีวัด  ประกอบด้วย 

     3.1 นายสุขวิทย์  ปู้ทอง   ผู้อ านวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย    ประธานกรรมการ 
     3.2 นายรชตะ  แก้วสวรรค์      ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย       กรรมการ 
     3.3 นายวศิน ทองค าใส            ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย       กรรมการ 

     3.4 นายเอกลักษณ์  ศรีเนตร   ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย       กรรมการ 
     3.5นางสาวปวีรารัตน์ นิรมลพิศาล ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย      กรรมการ 
 

     ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศึกษาข้อมูล รายละเอียดที่เก่ียวข้องกับภารกิจที่ได้รับ

มอบหมายอย่างเต็มความสามารถบังเกิดประสิทธิภาพต่อไป 

      ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

        สั่ง ณ วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 

 

                                            ( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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รายงานผลการประชุมคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity  and  Transparency  Assessment Online  :  ITA 

Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้อง ประชุม สพม.สุพรรณบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 

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

เริ่มประชุม เวลา  09.00 น. 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     ประธานการประชุม 
                                          รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                          มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
2.นางอุบล  วงศ์ทับแก้ว     นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ      
       ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3. นางสาวมัณฑนา  เพ็ชร์ภักดี     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ      
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         ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. นางสาวร่มไทร  ดีสอน            นักวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ                       
                             ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
           เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. นางสาวนิชานันท์  สัญญเดช     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ               
                             ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
6. นางสาววราภรณ์  เคนผาพงษ์  นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 
7. นายวีรกิตติ์  ดิษฎาวีระวัฒน์     ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
8. นางสาวอิศราวดี  สง่าแสง        นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
9. นางสาวสุนิสา  พันเจาะจง        พนักงานราชการ 
10. นางสาวปราณี  อ่อนวิมล        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
11. นางสาวขนิษฐา  คล้ายสุวรรณ  พนักงานราชการ 
12. นางสาวปรณิสรา  ศิวะเดชา    พนักงานราชการ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

                  ประธานการประชุม แจ้งว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีคะแนนระดับ AA  

ขอให้รักษาระดับไว้ และขอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละข้อตั้งใจท าในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เต็มที่ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

        - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

    3.1 ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity  and Transparency  Assessment Online : ITA Online) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยจัดเก็บข้อมูลแบบส ารวจในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565 และสรุปผลการ

ประเมินช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งก าหนดให้ด าเนินการตอบแบบส ารวจ OIT ระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 

2565 นั้น 

     เพ่ือให้การด าเนินงานในส่วนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment : OIT)  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ สพม.

สุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้เชิญประชุมพร้อมกันในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 

2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม สพม.สุพรรณบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี   
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                    3.2 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( รายละเอียดที่แนบ)  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

                    4.1 แต่งตั้งคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( รายละเอียดที่แนบ)  

มติที่ประชุม รับทราบ 
          4.2  O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 

           1. แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 

              2. มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับ
ของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 

             3. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มติที่ประชุม วิเคราะห์ความเสี่ยง 3 รายการ 
                 

 1. การน ารถยนต์ส่วนกลางของรัฐไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
 2. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 3. การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 
 

      4.3  O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
            1. แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
                         2. เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการเพ่ือบริหาร
จัดการความเสี่ยงตามข้อ o36 

                          3. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
มติที่ประชุม  ให้ผู้เกี่ยวข้องไปด าเนินการจัดท ามาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งกลุ่มอ านวยการ

ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 

 

                  4.4  O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
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                          1. แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตส านึกท่ีดี  รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างชัดเจน  ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 
                          2. เป็นการด าเนินงานที่หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเอง 
                           3. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มติที่ประชุม  ได้วัฒนธรรมองค์กร 5 เรื่อง  ได้แก่  

                               วัฒนธรรมองค์กร : SMART บริการดี มีคุณธรรม รับผิดชอบ กรอบหน้าที่ มี
ทีมเวิร์ค 
                              1. S = Service Mind “การมีจิตใจในการให้บริการที่ดี”  
                                  - ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ 
                                  - แต่งกายสุภาพ เหมาะสม 
                              2. M= Moral “ มีคุณธรรม” 
                                  - มีวินัย 
                                  - ซื่อสัตย์สุจริต 
                                  - พอเพียง เอื้อเฟ้ือ  เผื่อแผ่ 
                                  - เสียสละ 
                                  - ท าบุญตักบาตร ไหว้พระสวดมนต์ 
                              3. A= Accountability “รับผิดชอบ” 
                                 - ประกาศเจตจ านง 
                                 - ประกาศ No Gift Policy 
                                 - ธรรมาภิบาล 
                               4. R= Responsibility “ ภาระหน้าที่” 
                                  - ตรงต่อเวลา 
                                  - มาตรฐานปฏิบัติงาน 
                                  - พร้อมเสมอ (Alway  Ready) 
                               5. T= Teamwork “การร่วมมือกันท างานเป็นทีม” 
                                  - ร่วมมือร่วมใจ ร่วมคิดร่วมท า 
                                 - จิตอาสา 
มอบกลุ่มอ านวยการจัดท าแผนภูมิวัฒนธรรมองค์กร 
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     4.5 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
                         1. แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                         2.  มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น 
                          3. มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นซึ่ง
สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯโดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติ
และการรายงานผล เป็นต้น   
 
มติที่ประชุม  น าผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

                 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 98.93 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม และความ 

โปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับAA  (Excellence) โดย ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ได้คะแนน สูงสุด 100 คะแนน 
คือ การใช้อ านาจ   การใช้ทรัพย์สินทางราชการ  การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร การปรับปรุงระบบการท างาน และการป้องกันการทุจริต ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน คือ 
การใช้งบประมาณ  ได้คะแนน 89.61 คะแนน 

                 2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานใน

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและจาก เอกสาร

หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเรียงตามล าดับคะแนนได้ ดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัด ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.97 Excellence ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 89.61 Very Good ผ่าน 
3 การใช้อ านาจ 100 Excellence ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 100 Excellence ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 100 Excellence ผ่าน 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 100 Excellence ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 100 Excellence ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน 100 Excellence ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 97.78 Excellence ผ่าน 
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10 การป้องกันกรทุจริต 100 Excellence ผ่าน 
 

             จากการผลการประเมินคุณธรรมแลความโปร่งใสในการด าเนินงาน พบว่าตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนในระดับ 

Excellence มีจ านวน 9 ตัวชี้วัด โดยเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้   การใช้อ านาจ   การใช้ทรัพย์สินทาง

ราชการ  การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการท างาน 

และการป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 100 คะแนน การปฏิบัติหน้าที่ ได้ 99.97 คะแนน การเปิดเผยข้อมูล ได้ 

97.78  คะแนน  และ การใช้งบประมาณ ได้ 89.61 ตามล าดับ   

            จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณท่ีผ่านมา  พบว่าการวัดการรับรู้   
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ซึ่งมีวัตถุประสงค์  เพื่อ
เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดที่ 1-5 ได้แก่การปฏิบัติ
หน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจการใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริตมีค่าคะแนน  
95.00 ขึ้นไป ยกเว้นการใช้งบประมาณ  ได้คะแนน 89.61   ชี้ให้เห็นว่าบุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีความเชื่อม่ันในการด าเนินงานที่โปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ให้บริการ ให้
ความส าคัญ กับผลส าเร็จ ของงานมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ไม่เรียกรับสินบน มีกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างคุ้มค่าตาม วัตถุประสงค์โปร่งใสตรวจสอบได้ผู้บริหารใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม และบุคลากรช่วยกันดูแล
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน ของทางราชการและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานมีกลไกลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ 
             4.6 O43การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
         1. แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน  
               2. มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม    
                   3. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มติที่ประชุม  มอบผู้รับผิดชอบจัดท าข้อมูลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม    
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

มติที่ประชุม............................................................................................................................. ..................................... 
...................................................................................................................................................................... ........  
......................................................................................................................... .....................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
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                                                                          ( นางสาวปาณิสรา  ศิวะเดชา ) 
           พนักงานราชการ                                                     
                                                                            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
             ( นางสาวนิชานันท์  สัญญเดช ) 
                                                              นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                             ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 

 

                                                   บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานประชาสัมพันธ์   กลุ่มอ านวยการ  สพม.สุพรรณบุรี  035 – 535417  ต่อ 101 
ที่      ศธ 04239/                               วันที่  23 มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
เรื่อง  การด าเนินงานตามวัฒนธรรมองค์กร ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เรียน  รอง ผอ.สพม.9 / ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
    ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้เชิญท่านเข้าร่วมประชุมหารือการ
ประ เมินคุณธรรมและความโปร่ ง ใส ในการด า เนิน งานของส านั กงาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึกษาออนไลน์ 
(Integrity  and Transparency  Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวัน
อังคารที่ 21 มิถุนายน 2565  ณ  ห้องประชุม สพม.สุพรรณบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นั้น 
     ในการนี้  ที่ประชุมมีมติให้จัดท าวัฒนธรรมองค์กร จ านวน 5 กิจกรรม ได้แก่ 
SMART : บริการดี มีคุณธรรม รับผิดชอบ กรอบหน้าที่ มีทีมเวิร์ค   ดังนี้   
    S = Service Mind  “บริการดี”  

    M = Moral  “มีคุณธรรม”  

    A = Accountability  “รับผิดชอบ” 

    R = Responsibility  “ภาระหน้าที”่ 

     T = Teamwork  “ท างานเป็นทีม” 
                           1. Service Mind “บริการดี” : บุคลากรทุกคนให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความยิ้ม
แย้มแจ่มใส  ใส่ใจในการบริการ 
            2. Moral “มีคุณธรรม” : บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  มีวินัย มีความ
พอเพียง มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือ  เผื่อแผ่ และเสียสละ  
            3. Accountability“รับผิดชอบ”: บุคลากรมีความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ผู้บริหารประกาศเจตจ านงในหารปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ No Gift Policy 
                           4. Responsibility “ภาระหน้าที่”: บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ตรงตามก าหนดเวลา  และพร้อมเสมอในการปฏิบัติงาน 
                           5. Teamwork  “ท างานเป็นทีม” : บุคลากรร่วมแรงร่วมใจ ท างานเป็นทีมเพ่ือองค์กร มีจิต
อาสาในการท างาน 
 

    ทั้งนี้  ได้จัดท าประกาศ เรื่อง การด าเนินงานตามวัฒนธรรมองค์กร ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีขึ้น   เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน  รายละเอียดดังแนบ  
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     จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 
 

 

 

                                            ( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

 
 
 
 
 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  
เรื่อง การด าเนินงานตามวัฒนธรรมองค์กร ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

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

      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  ภายใต้ แนวคิด “วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน” 

                เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมองค์กร   ของหน่วยงานให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต  พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญา เพ่ือสาธารณประโยชน์ในการ
ท ากิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ท าให้เกิด
คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน จึงได้ก าหนดวัฒนธรรมองค์กรที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต ได้แก่ 
                           วัฒนธรรมองค์กร : SMART บริการดี มีคุณธรรม รับผิดชอบ กรอบหน้าที่ มีทีมเวิร์ค 
                              1. S = Service Mind “การมีจิตใจในการให้บริการที่ดี”  
                                  - ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ 
                                  - แต่งกายสุภาพ เหมาะสม 
                              2. M= Moral “ มีคุณธรรม” 
                                  - มีวินัย 
                                  - ซื่อสัตย์สุจริต 
                                  - พอเพียง 
                                  - เอ้ือเฟ้ือ  เผื่อแผ่ 
                                  - เสียสละ 
                                  - ท าบุญตักบาตร ไหว้พระสวดมนต์ 
                              3. A= Accountability “รับผิดชอบ” 
                                 - ประกาศเจตจ านง 
                                 - ประกาศ No Gift Policy 
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                                 - ธรรมาภิบาล 
                               4. R= Responsibility “ ภาระหน้าที่ ” 
                                  - ตรงต่อเวลา 
                                  - มาตรฐานปฏิบัติงาน 
                                  - พร้อมเสมอ (Always  Ready) 
                               5. T= Teamwork “การร่วมมือกันท างานเป็นทีม” 
                                  - ร่วมมือร่วมใจ ร่วมคิดร่วมท า 
                                 - จิตอาสา 
 
 
 
 
 
 
 
 

     จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ 

        ประกาศ  ณ  วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 

 
 

 

                                            ( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  
เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

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

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า
พนักงาน และลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  จึงได้ก าหนดมาตรการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดให้ เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ งาน  ดังนี้  
      1. ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  โดยจัดท าคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักเป็นรายบุคคล 

     2. ให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
และระยะ เ วลาที่ ใ ช้ ใ นการด า เ นิ น ง าน ให้ ผู้ รั บบ ริ ก า รหรื อผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เ สี ยทร าบอย่ า งชั ด เ จน  
     3. ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าพนักงาน และลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ขั้นตอนอย่าง
เคร่งครัด 

     4. ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าพนักงาน และลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความเป็นธรรม  ไม่
เลือกปฏิบัติ 
     5. ให้มีการใช้จ่ายงบประมาณด้วยความจ าเป็น คุ้มค่า  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
     6. ให้ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตรงตามก าหนดเวลา 

    7. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ทราบ ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    

        ประกาศ  ณ  วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 
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                                            ( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
........................................................... 

 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตชาติว่าด้วยการปูองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปี 2565 ได้ก าหนดให้มีมาตรการภายใน เพ่ือเสริมความโปร่งใสและปูองกันการทุจริตในองค์กรภาครัฐ  
จึงได้จัดท าประกาศมาตรการการปูองกันการขัดแย้ง ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 

1. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีการควบคุม ก ากับ ติดตาม 
สนับสนุนและขัยเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือปูองกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ 
ส่วนรวม รวมถึงสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา 

2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ สอดส่องและร่วมกันปูองกันการกระท าท่ีเข้าข่าย 
ดังกล่าว ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

3. ก าหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับดังนี้ 
3.1 การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการแสดวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
3.2 การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ 

ตนเองและผู้อ่ืน 
3.3 การไม่กระท าใด ๆ อันเกิดการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด 

ในการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
3.4 การไม่น าข้อมูลความลับของหน่วยงานไปแสวงหาหาประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์ของ 

พวกพ้องและครอบครัว 
          3.5 การไม่น าเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใด ๆ ของหน่วยงานไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 

3.6 การไม่ใช้เวลางานในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
3.7 การไม่รับงานและปฏิบัติงานภายนอก ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ขัดแย้งกับหน่วยงานไม่ว่าจะ 
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เป็นการปฏิบัติชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้บริหาร 
3.8 การไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้โทษ 

การพิจารณาตัดสิน อนุมัติโครงการ การด าเนินการจัดซ้อจัดจ้างหรือเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติ 
4. ก าหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาออกจากท่ี 

ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนั้น ๆ หรือแจ้งต่อท่ีประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียก่อน 
เริ่มในการประชุมในวาระดังกล่าว ตลอดจนให้บันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม 
 
 
                                                                                            /5. ก าหนดให้มีการด าเนินการ... 
 
 
 
 
 

5. ก าหนดให้มีการด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมต่อ 
ผู้บริหาร และบุคลากร ซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระท าความผิดที่เก่ียวกับการขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุนหรือมีการรับรองข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นเท็จ 
รวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระท าผิด หรือการรับทราบว่ามีการกระท าความผิดแต่ไม่ด าเนินการจัดการให้ 
ถูกต้อง 

6. ให้การสนับสนุนยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้บริหารและบุคลากรที่มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือปูองกันการทุจริตและการ 
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
 
                      จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

 
 
 

                                            ( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
........................................................... 

   ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ชาติว่าด้วยการปูองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 2562 ได้ก าหนดให้มีมาตรการภายใน เพ่ือเสริมความโปร่งใสและ
ปูองกันการทุจริตในองค์กรภาครัฐ จึงได้ประกาศเจตจ านงสุจริต เพ่ือพัฒนาให้มีคุณธรรมและเพ่ือ 
เสริมสร้างความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตลอดจนใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจ 
1.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน 

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ก ากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
เช่น คู่มือ การปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานความสุจริตธรรม รับผิดชอบ 
ถูกต้องชอบธรรม ยอมรับนับถือและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.2 ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือ 
การปฏิบัติงานหรือ หลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา 
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นกรอบการปฏิบัติงานอันจะน ามาสู่การลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 

1.3 ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานหรือไม่เป็นไปตามคู่มือ 
การปฏิบัติงาน หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพ่ือให้ส่วนงานที่ 
เกี่ยวข้องด าเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และปูองกันต่อผู้บังคับบัญชา 

1.4 ให้ด าเนินการส ารวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบและจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึงการ 
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ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการควบคุมข้อบกพร่องในการ 
ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการ 
ปฏิบัติงาน 

2. มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
           2.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย  

กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
2.2 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องสื่อสารถึงความส าคัญและแนวทางในการด าเนินการ 

ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
          2.3 การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการสืบค้นเพ่ือ

ใช้ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน 
 

 
 

-2- 
 

2.4 มีแนวทางการติดตาม ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ 
อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อน ามาปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้มีการ 
พัฒนาระบบ การตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานในองค์กรให้เป็นระบบและโปร่งใส 
 

                    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  24  เดือน มิถุนายน 2565  
 

 
 
 

                                            ( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖5 

 ................................................. 
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดาเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการด าเนินงาน โดยมีการประเมินในด้าน
การต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีความโปร่งใส ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ตามท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐก าหนดและเพ่ือ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จึงออกประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  

๑. ให้ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี แล้วประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางของหน่วยงาน 
และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานภายใน ๓๐ วันท าการ หลังจากได้รับความ
เห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในการพิจารณา
งบประมาณ  

๒. ให้ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จัดให้มีการ
บันทึกสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสารประกอบ ภายใน ๗ วันท าการ หลังจากการเสร็จสิ้น
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเมื่อ
มีการร้องขอตามรายการ ดังต่อไปนี้  

๒.๑ รายการขอซื้อหรือขอจ้าง  
                     ๒.๒ เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด

คุณลักษณะพิเศษเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี)  
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๒.๓ ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง  
๒.๔ ข้อเสนอที่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย  
๒.๕ บันทึกรายการผลการพิจารณาคัดเลือกเสนอ  
๒.๖ ประกาศพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  
๒.๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
(ถ้ามี) 
๒.๘ บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ  

๓. ให้จัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้
และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับบุคลากรของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง  

๔. ห้ามมิให้ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง  

๕. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ด าเนินงานโครงการที่เอ้ือ  
ผลประโยชน์กับตนเองหรือผู้อื่น ทั้งที่เกี่ยวกับตัวเงิน หรือทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สิน  

๖. ให้มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ติดต่อขอรับบริการ 
สามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทาง ดังนี้  

๖.๑ ยื่นค าร้องด้วยตนเอง ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมสุพรรณบุรี  
๖.๒ ทางจดหมายไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง "ผู้อ านวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒000  
๖.๓ ทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  

http://www.mathayom9.go.th หัวข้อ "แจ้งข้อร้องเรียน"  
๖.๔ ทางโทรสาร หมายเลข 035-535417 และทางโทรศัพท์ หมายเลข  
๐๓๕-535418  
 

                  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑1 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 

                                            ( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 

 
 

http://www.mathayom9.go.th/
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ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖5 

................................................. 
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโดยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการด าเนินงานและ
ท าให้การด าเนินงานมีคุณภาพมากยิ่งข้ึนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จึงได้ก าหนด
มาตรการและกลไกในการเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ดังนี้  

๑. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ในประเด็น
ความสอดคล้องกับภารกิจหรือยุทธศาสตร์รวมถึงความเกี่ยวข้องของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

๒. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น ติดประกาศลง website สื่อ
สังคมออนไลน์ หรือวารสาร เป็นต้น  
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๓. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง และ
ความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ  

๔. เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็น
ลักษณะการเข้าร่วมในการจัดท าแผนงบประมาณ หรือการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ  

 
                  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 

 

 

 

                                            ( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

---------------------------------------- 
ด้วยรัฐบาลให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอ านวยความสะดวกและตอบสนอง ความ

ต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์สุขต่อประชาชน และเกิดความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม การ
ทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จึงก าหนด
มาตรการเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
๑.๑ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างน้อยตาม มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 43 และมาตรา 44 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
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วิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และไม่เผยแพร่ข้อมูลตาม มาตรา 14 และ 15 แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

๑.๒ ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรในหน่วยงาน 

๑.๓ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

1.4 ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความม่ันคงปลอดภัยบนเว็บไซต์ 
2. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

2.1 ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ 
(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
(2) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีด าเนินงานของรัฐ 
(3) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงาน 
(4) กฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน และนโยบาย 
(5) แผนงาน โครงการ ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณผลผลิต/

ผลลัพธ์ ของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
(๖) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
(๗) อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

2.2 ระบุวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระบุเวลาการด าเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 
3. ก าหนดกลไกการก ากับติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งตั้งคณะท า 

งานหรือ มอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการดูแลเว็บไซต์ เพื่อให้มีการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
เป็น ปัจจุบัน รายงานผลการด าเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรคเสนอหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ จ านวนข่าวที่
เผยแพร่ จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยงาน จ านวนผู้ขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ เป็นต้น 
 
 

               จึงประกาศมาให้ทราบด้วยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 14  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕65 

 
 
 

                                            ( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

........................................................... 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ชาติว่าด้วยการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี 2563 ได้ก าหนดให้มีมาตรการภายในเพ่ือเสริม ความโปร่งใสและปูองกัน
การทุจริตในองค์กรภาครัฐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จึงได้จัดท าประกาศมาตรการการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ดังนี้  

1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์ 
มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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2. บทนิยามในประกาศนี้  
“เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าพนักงานราชการ 

และลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับ ตนเองหรือ

ผู้อื่น  
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่าง ใดในต าแหน่งหรือ

หน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝุาฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดแูลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าว
ด้วย  

“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย ความรับผิดชอบต่อ
ประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาลตามที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้  

 “การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้ง ตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลาสิบห้าวัน  ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อ
และท่ีอยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมลติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การน า
เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือนด าเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย  

3. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน  
   3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน  

3.1.1 เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือ เสียหาย อันเนื่องมาจาก
เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ในเรื่องดังต่อไปนี้  

   (1) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  
   (2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
 
   (3) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  
   (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร  
   (5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  

    3.1.2 เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความ เสียหายแก่
บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน  

   3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้  
    3.2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน  
    3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  

    3.2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ พฤติการณ์ตาม
สมควร เกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อด าเนินการสืบสวน 
สอบสวน)  

    3.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน  
    3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน  
    3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี  
    3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)  
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   3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ หลักฐานกรณี
แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  

   3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา  
    3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ  
   3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ  
    3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2  
   3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้  

                          1) ร้องเรียนด้วยตนเองท่ีกลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี ในเวลาราชการ  
                          2) ทางโทรศัพท์ หมายเลข 035-535417 ต่อ 103  โทรสาร หมายเลข  
035-535418 
                          3) ตู้รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

    4) ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี  ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000  โดยลงชื่อผู้ร้องทุกข์ ร้องเรียน  
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  

  5) ร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
http://www.mathayom9.go.th 

      6) ร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่าน e-mail ของหน่วยฯ ที่ E-mail : mathayom09@gmail.com 
                7) ร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่าน Facebook ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

สุพรรณบุรี 
               8) สายตรงถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี หมายเลข

โทรศัพท์ 086-3439018 
 
 
 

 
                  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

 

                                            ( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบน 
........................................................... 

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) 
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี พ.ศ. 2563 ได้
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จึงได้ประกาศมาตรการปูองกันการรับสินบนประจ าปี พ.ศ.2563 เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติการรับสินบน การใช้อ านาจหน้าที่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน การแสวงหาผลประโยชน์
ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้อ่ืนที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการปูองกันการทุจริต 
การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นปัญหาส าคัญและ
พบบ่อยตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
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มาตรการป้องกันการรับสินบน 
ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับหรือถามถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายให้ได้รับทรัพย์สินใน
เรื่องนี้ ได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปรับราชการ ค่าที่พักในการเดินทางไปราชการการรับ
สวัสดิการต่าง ๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเดินทางปกติและการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึง
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนาเว้นแต่การรับของขวัญ หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปราการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 ดังต่อไปนี้ 

1. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินจากปูุ ย่า ตา ยาย ลูก 
หลาน เหลน พี่ ลุง ปูา น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่าง ๆ ในความเป็นญาติเช่นเดียวกัน ที่ได้
กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมิได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับทรัพย์สิน ฯ ในกรณีนี้จึงไม่สามารถ
น าไปใช้อ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนิติบุคคลได้ประกอบกับการรับทรัพย์สินจากญาติเจ้าหน้าที่ของ
รัฐสามารถรับได้โดยไม่จ ากัดจ านวนในการรับ ทั้งนี้จะได้รับได้ในจ านวนเท่าไร จึงขึ้นอยู่กับความสามารถใน การให้
ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สิน 

2. การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ได้ปฏิบัติในสังคมเท่านั้น และต้องมีมูลค่าในการ
รับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท 

3. การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ อาทิพาไปรับประทานอาหาร มอบบัตร
ก านัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือให้กัน
ตามมารยาทสังคมเท่านั้นและมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่า ไม่เกิน 3,000 บาท  

4. การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ลักษณะให้บุคคลทั่วไป 
5. ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณี 

ปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยม เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้
ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได้ 

6. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐเว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้
ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 

7. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ
เพ่ือเป็นการปูองกันการฝุาฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

8. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน 3 ,000 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลซึ่งในการรับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับ 
ฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
นั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระท าได้ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดเพ่ือวินิจฉัยว่ามีเหตุผล ความจ าเป็น 
ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ทันที หากเป็นกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ให้กับหน่วยงานที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

9. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ราชการหรือการใช้สวัสดิการใดของส่วนรวมเพ่ือการจัดหาของขวัญให้แก่
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 

 
กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 
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1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ 
ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมและการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับ
ประโยชน์ส่วนรวมหรือความแตกต่างระหว่างสินน้ าใจและสินบนได้รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความเสี่ยง
ต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่การด าเนินการรับ
นักเรียน เป็นต้น 

2. การสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความส าคัญและมีจิตส านึกในการ
ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรฐานควบคุมภายในเพ่ือปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับ
สินบนในทุกรูปแบบ 

3. ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัดเป็นไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

4. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐครอบคลุมการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับทุกกระบวนการ อาทิ การสรรหา หรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง 
การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง  
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือน าไปปฏิบัติใน
โครงการกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมการดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
แนวปฏิบัตินี้ 

 
5. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการ

ทุจริต คอร์รัปชั่น การรับหรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิเสธต่อการกระท าโดยใช้ มาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามก าหนดไว้ใน
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

 
 
6. การฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องด าเนินการทาง
วินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

7. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการรับทรัพย์สินอ่ืนใดที่ เป็นการฝุาฝืนการรับทรัพย์สิน ฯ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราการทุจริต มาตรา 103 จะต้องรับโทษตาม
มาตรา 32 มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ ประวิงการกระท าการอันมิชอบด้วย
หน้าที่ มีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 123/5 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม การทุจริต 

8. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจากการใช้
อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่และได้เรียกรับทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น ๆการรับ
ทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา149 มีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

9. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางกฎหมายและสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน/การรับเบาะแส 
1. แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง 
2. ทางโทรศัพท์หมายเลข 035 535417 
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3. ร้องเรียนผ่านผู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
4. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 

         จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 13   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 

 
 
 

                                                   ( นางสาวมนัสนนัท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
                                  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                                  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เรื่อง การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) 

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

     ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและมอบ
นโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้
แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOE TRUST & Zero Corruption) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือสร้างความตระหนัก กระตุ้นปลูกจิตส านึกในการ
ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
     เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
ตระหนักถึงความส าคัญของการปลูกจิตส านึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมก าหนดมาตรการการ
ปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของบุคลากรใน
สั งกั ด เ พ่ือหลี ก เลี่ ย งกา รกระท า อันอาจมี ผลต่ อดุ ล พินิ จ  หรื อการตั ดสิ น ใจ ในการปฏิบั ติ หน้ าที่     
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ซึ่งน าไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี จึงประกาศงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอ่ืนใด (No Gift Policy) โดยสามารถแสดง
ความปรารถนาดีต่อกันด้วยวิธีการใช้บัตรอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ หรือการท าจิตอาสาแทนการให้
ของขวัญ 
 

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

      ประกาศ ณ วันที่ 31  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5   

 

 
                                                 ( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                                  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 

 


