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บทที่  1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  (พ.ศ. 2561 - 2580)  ประเด็นที่  21  การต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  จัดท าขึ้นภายใต้ความจ าเป็นในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริต  
ของประเทศ  ช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  แก้ไขปัญหา  
การทุจริตของประเทศ  โดยได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ  กลไก  และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงาน  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งการด าเนินงานดังกล่ าว  ท าให้ 
ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น  อย่างไรก็ตาม  ปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหา
ความรุนแรงในการทุจริตสืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริต  ซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน  ปัญหาการขาด
จิตส านึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม  โดยสถานการณ์ปัญหาการทุจริตที่จ าเป็นต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน  คือ  การรวมตัวกันเพ่ือร่วมกระท าการทุจริต  ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ  โดยเฉพาะในโครงการ
ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก  ท าให้ รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง   
จากการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบ  
ของหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  การแก้ไขปัญหาการทุจริตจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการก าหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 การจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  20  ปี  เป็นกรอบในการจัดท า  โดยแผนแม่บทฯ มี  2  แนวทาง  
การพัฒนาหลัก  ดังนี้  (1)  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”  
โดยการปลูกฝังวิธีคิดในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพ่ือปฏิรูป  “คนรุ่นใหม่”  ให้มีจิตส านึกในความซื่อสัตย์
สุจริตเพ่ือสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ  
“ระบบ”  โดยการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต  เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนการด าเนินงาน  เท่าทันพลวัตของการทุจริต  ผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ  แจ้งข้อมูล  และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ซึ่งจะ
น าไปสู่การลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  (2)  การปราบปรามการทุจริต  มุ่งเน้น 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบทั้งในด้านของการด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว  เฉียบขาด  เป็นธรรม  และการพัฒนาปรับปรุง
มาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ  
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ  20  ปี  โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต  เป็นเป้าหมายในการด าเนินการ
ของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้ก าหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี  พ.ศ. 2580   
อยู่ในอันดับ  1  ใน  20  ของโลก  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาดังนี้ 
 เป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 ข้อ  2.3  ภำครัฐมีควำมโปร่งใส  ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ประเด็นภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 ข้อ  4.6  ภำครัฐมีควำมโปร่งใส  ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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  ข้อ  4.6.1  ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต  และ
ประพฤติมิชอบ 
  ข้อ  4.6.2  บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม   จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
  ข้อ  4.6.3  การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด   
เป็นธรรมและตรวจสอบได ้
  ข้อ  4.6.4  การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ
บูรณาการ 
 เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
  

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ปี 2561 - 2565 ปี 2566 - 2570 ปี 2571 - 2575 ปี 2576 - 2580 

ประเทศไทย
ปลอดการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ดัชนีการรับรู้
การทุจริตของ
ประเทศไทย
(อันดับ/
คะแนน) 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 54 และ/
หรือได้คะแนน
ไม่ต่ ากว่า  50   
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 43 และ/
หรือได้คะแนน
ไม่ต่ ากว่า  57   
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 32 และ/
หรือได้คะแนน
ไม่ต่ ากว่า  62   
คะแนน 

อยู่ในอันดับ 1 
ใน 20และ/
หรือได้คะแนน
ไม่ต่ ากว่า  73   
คะแนน 

 เป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
คือ  ภาครัฐมีความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ  โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์  
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น  รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต  พร้อมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  ชุมชน  ประชาชน  และภาคีต่างๆ มีส่วนร่วม 
ในการสอดส่อง  เฝ้าระวัง  ให้ข้อมูล  แจ้งเบาะแสการทุจริต  และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  และภาคส่วนอ่ืนๆ โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่ กฎหมายบัญญัติ  แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นนี้ได้ก าหนดแผนย่อยและแนวทางการพัฒนาไว้  ดังนี้ 
 แผนย่อยกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เก่ียวข้องกับ  การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ  20  ปี  โดยตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่า  ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจ
ข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ  มีการแสดงออกถึงการต่อต้านการทุจริต  
ทั้งในชีวิตประจ าวันและการแสดงออกผ่านสื่อต่างๆ โดยประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศและยังเป็น
พฤติกรรมที่ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม  วิธีที่ท าให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตน 
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้  เกิดจากวัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนไม่กระท าการทุจริต  
เนื่องจากมีความละอายต่อตนเองและสังคม  และไม่ยอมให้ผู้ อ่ืนกระท าการทุจริต  อันส่งผลให้เกิด  
ความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมด้วย  และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพ่ือก่อให้ เกิดสภาวะการลงโทษ 
ทางสังคมต่อการกระท า  รวมทั้งประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น   
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โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเข้าสู่อ านาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติ  และ
ระดับท้องถิ่น  ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการด าเนินการตาม
เจตจ านงทางการเมืองมากขึ้น  เป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหารประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใส   
โดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลจะไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์  และมีกลไก  
การตรวจสอบการด าเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 1)  ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี  มีวัฒนธรรมสุจริต  และการปลูกฝัง และหล่อหลอม
วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย  ทุกระดับ  มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”  โดยการ  “ปลูก” 
และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองดี  มีวัฒนธรรมสุจริต   สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน   
สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม  มีความละอายต่อการกระท าความผิด  ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตและเข้ามามีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในระดับชุมชน  
เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  และต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ  โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษา
ภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา
เพ่ือปฏิรูป  “พลเมืองไทยในอนาคต”  ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น  สามารถท าหน้าที่ความเป็นพลเมืองดี   
มีจิตส านึกยึดม่ันในความซื่อสัตย์สุจริต  มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  มีระเบียบวินัย  และเคารพกฎหมาย 
 2)  ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด  ปราศจาก  
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย  โปร่งใส  ถูกต้อง  เป็นธรรม  ไม่คดโกง  
รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน  การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  ตลอดจนการสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร  โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวัง  สอดส่อง  ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส  เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
 3)  ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
เช่น  การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน  การสร้างมาตรฐาน 
ที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ  ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยวิธี
ปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้  ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของ  
ผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต  รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ  
โดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการก าหนดกฎเกณฑ์  กติกา  กระบวนการ  ขั้นตอนการด าเนินงาน   
การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ  สร้างความโปร่งใส  และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐ
โดยสาธารณชน  รวมถึงมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการด าเนินการภาครัฐ  เพ่ือบูรณาการการท างานของรัฐและประชาชน  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการตื่นตัว
และเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่มีอยู่ใกล้ตัว   
โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส 
 
 เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องและบรรลุผลตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น 
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
(ส านักงาน  ป.ป.ช.)  ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต   
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และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม   
โดยใช้ชื่อว่า  “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity  
Transparency  Assessment : ITA)”  ที่ผ่านมาพบว่า  หลายหน่วยงานน าผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหาร  
การจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริ การและการอ านวย
ความสะดวกต่อประชาชน  ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงาน  
อย่างมีมาตรฐาน  มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน  นอกจากนี้  
ด้านการบริหารจัดการในหน่วยงาน  พบว่า  หน่วยงานให้ความส าคัญกับการป้องกันในประเด็ นที่อาจเป็น 
ความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่ก่อให้เกิดการทุจริต  การรับสินลน  หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและ
สามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์  ซึ่งเมื่อหน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศ  มีการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  ท าให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลง  ตลอดจน
ผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศ  
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  เริ่มด าเนินการ  
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  มาจนถึงปัจจุบัน  มีการขยายขอบเขตการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ตามล าดับ  ทั้งนี้  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  9  มีนาคม  2564  โดยให้หน่วยงานภาครัฐ  ก าหนดตัวชี้วัด
การก ากับดูแลการประเมิน  ITA  ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  เพ่ือให้เกิดการก ากับดูแล 
การประเมิน  ITA  เป็นการเสริมสร้างและยกระดับธรรมาภิบาลให้แก่หน่วยงานในสังกัดให้ด าเนินการ 
ด้วยความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ  นอกจากนี้  การประเมิน
คุณธรรมและความโป่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนดอยู่ในเป้าหมายและตัวชี้วัดของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (พ.ศ. 2561 - 2580)  
ในการปรับ  “ระบบ”  เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  มุ่งเน้นการสร้าง
นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน  และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต   
โดยการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือสร้างความโปร่งใส  มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้าน  
การทุจริตที่มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต  รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต  
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ  ระบบ  หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงาน  
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต     
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บทที่  2 
แนวทำงกำรน ำเสนอผลจำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ไปสู่กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 

ในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส  มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้องพัฒนาตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT)  ตัวชี้วัดที่  6 – 8  และแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ  (Open  Data  Integrity  and  Transparency  Assessment  :  OIT)  ตัวชี้วัดที่  9 – 10  
ดังต่อไปนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นกำรประเมิน ประเด็นที่ต้องพัฒนำ 
ตัวช้ีวัดที่  7  

ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน 1.  พัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลของ

หน่วยงานให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
2 .  เ พ่ิมช่ อ งทางการติ ดต่ อ / กา ร
ให้บริการที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน   
3.  พัฒนาช่องทางการติดต่อ/การ
ให้บริการให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและ
ไม่ซับซ้อน   
3.  เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  ผู้มา
ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ติชม
หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ให้บริการของหน่วยงานได้มากยิ่งข้ึน 
4.  เพ่ิมช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดที่  8             
กำรปรับปรุงกำรท ำงำน 

การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน 1.  ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/
การให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 
2.  ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/ให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 
3 .  น า เ ท ค โ น โ ล ยี ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
ด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
4.  เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  ผู้มา
ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด า เ นิ น ง าน /ก า ร ให้ บ ริ ก า ร ข อ ง
หน่วยงาน 
5.  ให้ความส าคัญการปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึน    



6 

 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่  9.4          

กำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล 

1.  การด าเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
2.  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
3.  รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 
2 .  ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ที่
รับผิดชอบ 
3.  ก าหนด  ติดตาม  การด าเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้   
3.  เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  ผู้มา
ติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ติชม
หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ให้บริการของหน่วยงานได้มากยิ่งข้ึน 
4.  รายงานผลการด าเนินงานเมื่อ
ด าเนินงานเสร็จสิ้น   

ตัวช้ีวัดที่  9.5         
กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส 

แสดงช่องทางที่ บุ คคลภายนอก
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 

1.  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 
2.  สร้างความเข้าใจให้ผู้ที่รับผิดชอบ
ด าเนินการตามแผน 
3.  ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
งานที่ก าหนดไว้ให้ครบถ้วนและเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
4.  รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม
เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น   

 
 ผลการประเมินข้างต้นชี้ให้เห็นว่า   สิ่งที่ควรพัฒนาเพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทองได้คะแนนดีขึ้น  คือได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  90  ขึ้นไป  คือ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง   ควรให้ความส าคัญในเรื่องประสิทธิภาพในการสื่อสาร  การปรับปรุงระบบการท างาน   
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  โดยก าหนดมาตรการ
ด าเนินงานให้ชัดเจน  ก าหนดผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน  จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน  หรือประกาศให้
บุคลากรทราบถึงนโยบายการด าเนินงาน  การให้บริการ  การพัฒนาบุคลากร  การส่งเสริมความโปร่งใส  และ
สร้างการรับรู้กับผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ  โดยควรเพ่ิมการรับรู้ของผู้รับบริการผ่านช่องทาง
ออนไลน์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  สามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่มีความซับซ้อน  จัดท าแบบส ารวจความต้องการ
ความพึงพอใจต่อการรับบริการของผู้มาติดต่อ  และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและการให้บริการแก่
ผู้รับบริการ  ผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน  รวมถึงส่งเสริม  พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ตามกลุ่มภารกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น   

 ก าหนดให้มีกิจกรรมส าหรับบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองในการรับรู้
เรื่องการป้องการการทุจริต  กิจกรรมการมีส่วนร่วมเพ่ือส ารวจข้อมูลส าหรับน าไปบริหารจัดการให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล  โดยก าหนดเปิดส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน  เช่น  ควรทบทวนนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  และจัดท าแผนงานโครงการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม  รวมไปถึง
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การประเมินความเสี่ยงทุจริตในการป้องกันปัญหาการทุจริตที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น  การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างานด้วยการลดระยะเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานให้บุคลากรเรียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน แล้วน าข้อมูลมาจัดระบบ/
ระเบียบ โดยอาจน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานปรับปรุงวิธีการด าเนินงานเพ่ือให้บริการแก่ผู้รับบริการได้
ดียิ่งขึ้น  นอกจากนี้ควรมีรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน
หน่วยงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
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มำตรกำรในกำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ้น 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ได้ก าหนดมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองให้ดียิ่งขึ้น  ดังนี้ 

มำตรกำร ขั้นตอนหรือวิธีกำร ผู้รับผิดชอบ กำรก ำกับติดตำม 

1) ส่งเสริมควำมโปร่งใส
ภำยในหน่วยงำน 

1) ฝึกอบรมหรือจัดประชุม
บุคลากรในหน่วยงานเพ่ือให้
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ความโปร่งใสในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

กลุ่มกฎหมายและคดี -รายงาน
ความก้าวหน้า และ
สรุปผล รอบ  6 
เดือน  และ  12  
เดือน 

2) ให้ควำมรู้เรื่องกำร
ประเมินคุณธรรมและ 

ควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ 

2) รณรงค์ให้ความรู้เรื่อง 

ประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

ผ่านสื่อออนไลน์หรือ 

สื่อสารสนเทศของหน่วยงาน 

กลุ่มอ านวยการ 

3) พัฒนำกำรปฏิบัติงำน
ของกลุ่มภำรกิจและกำร
แนวทำงกำรให้บริกำรแก่ผู้
มำติดต่อรำชกำร 

3) จัดท าข้อตกลงพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มภารกิจและ
การแนวทางการให้บริการแก่ผู้
มาติดต่อราชการให้ชัดเจน 

ผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจทุก
กลุ่ม 

4) เปิดเผยข้อมูล  
ข้อเท็จจริงแก่ผู้รับบริกำร
อย่ำงถูกต้อง และก ำหนด
แนวทำงกำรรับบริกำร
อย่ำงโปร่งใส 

4) จัดท าประกาศ ไม่เรียกร้อง 
ประโยชน์อื่นใด ในการ 
ปฏิบัติงาน 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

5) เพิ่มช่องทำงแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

5) เพ่ิมช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบผ่านหน้า 
เว็บไซต์ของหน่วยงานให้
สามารถใช้งานได้และสม่ าเสมอ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

6) พัฒนำกำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

6) ก าหนดนโยบายการบริหาร
ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ที่ ชั ด เ จ น  
ด าเนินการตามนโยบายการ
บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก รบุ คคลที่
ก าหนดไว้ให้ถูกต้อง  ครบถ้วน  
และตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 
รวมถึงการรายงานผลการ
ด าเนินงานเป็นประจ า 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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มำตรกำร ขั้นตอนหรือวิธีการ ผู้รับผิดชอบ การก ากับติดตาม 

7) เปิดโอกำสให้
ผู้รับบริกำร หรือผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย เข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกำรปรับปรุงกำร 
ด ำเนินงำน 

6) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ
ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้
บุคลากร/ผู้รับบริการ รับทราบ 
และเข้ามาส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น 

กลุ่มอ านวยการ -รายงาน
ความก้าวหน้า และ
สรุปผล รอบ  6 
เดือน  และ  12  
เดือน 

8) มีกำรมอบหมำยงำน 
กำรปฏิบัติงำน รวมถึงกำร 
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
ตำมระดับคุณภำพของงำน 

7.1) สร้างความเข้าใจร่วมกัน 
เกี่ยวกับการประเมินการ 
ท างาน 
7.2) ผู้บริหารเน้นในที่ประชุม 
เรื่องการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
7.3) เพิ่มความตระหนักให้กับ 
บุคลาทุกคนในหน่วยงาน  

ผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจ 

ทุกกลุ่ม 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  ประจ ำปีงบประมำณ  2565 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย งบประมำ

ณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอ
บ 

1. สร้างความรับรู้
เรื่องเขตสุจริต และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หา
ประสบการณ์จาก
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่
มีผลคะแนนสูง 

- ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
- ผลการประเมิน ITA 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

สพป.อ่างทอง มีผลการ
ประเมิน ITA ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 จาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากเขตพ้ืนที่การศึกษา
ที่มีผลคะแนนสูง 

90,000.- เมษายน – 
กันยายน 
2565 

กลุ่ม
อ านวยการ 

2. พัฒนามาตรฐาน
ด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
อ่างทอง 

- การพัฒนา
มาตรฐานคุณธรรม
และความโปร่งใส
ตามเกณฑ์การ
ประเมิน ITA 

สพป.อ่างทอง มี
มาตรฐานคุณธรรมและ
ความโปร่งใสเป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมิน 
ITA   

5,000.- เมษายน – 
กันยายน 
2565 

กลุ่ม
อ านวยการ 

3. เสริมสร้าง
สมรรถนะบุคลากร
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในการ
ต่อต้านการทุจริต
และปลุกจิตส านึกสู่
การเป็นข้าราชการที่
ดี 

- จ านวนบุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านการ
ป้องกันการทุจริต 
- บุคลากรมีความ
ตระหนักรู้ในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต 

- บุคลากร สพป.
อ่างทอง เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
- บุคลากรได้รับการ
พัฒนาและปลุก
จิตส านึกสู่การเป็น
ข้าราชการที่ดี 

5,000.- เมษายน – 
กันยายน 
2565 

กลุ่ม
อ านวยการ 
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บทที่  3   
ผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ด าเนินตามมาตรการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานสู่การปฏิบัติอย่างรูปธรรม  ตามรายละเอียดดังนี้ 
  
 

































โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านพัสด ุ
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ก ำหนดโครงกำรอบรมเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ  ในวันพฤหัสบดีท่ี  12  พฤษภำคม  2565  เวลำ  08.30 – 16.30  น.  
ผ่ำนระบบ  Video  Conference  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบ  
กฎหมำย  และวิธีปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับงำนพัสดุ  สำมำรถน ำไปปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กลุ่มเป้ำหมำยผู้เข้ำร่วมโครงกำรประกอบด้วยบุคลำกรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  และ
ครท่ีูปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุในโรงเรียน 
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ส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำ 

ประถมศกึษำอำ่งทอง   

ก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิงำนแก่บคุลำกร 

ภำยในสงักดั  ในกำรให้บริกำรแก่ผู้มำติดตอ่

อย่ำงชดัเจน  โปร่งใส  และมีคณุธรรม





 

 

คู่มือการด าเนินงานเขตสุจริต 
คนสุจริต งานสุจริต เขตสุจริต สพป.อ่างทอง ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน 

 

  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565                        
ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอ่างทอง 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 



 

 

 

 

 

  ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต ด ำเนินกำรส ำรวจระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ  โดยใช้แบบส ำรวจซึ่งได้รับกำรออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ    ผลกำรประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ  และเป็นแนวทำงปฏิบัติในกำรแก้ไข  ปรับปรุง  และพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำร  ให้มีคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสมำกยิ่งข้ึน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  โดยกำรน ำของนำยมงคล  รุ่งสว่ำง  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  เข้ำร่วมโครงกำรเขตสุจริต  ภำยใต้ชื่อ
โครงกำร “กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อ่ำงทอง ”  จึงด ำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำรตำมแนวทำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ตำมตัวบ่งชี้หลัก  ๕  ตัวบ่งชี้  ได้แก่  

๑.  ทักษะกระบวนกำรคิด 
๒.  มีวินัย  
๓.  ซื่อสัตย์สุจริต 
๔.  อยู่อย่ำงพอเพียง 
๕.  มีจิตสำธำรณะ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  ด ำเนินโครงกำรดังกล่ำวโดยพัฒนำ

เกณฑ์มำตรฐำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริตและพัฒนำบุคลำกรมุ่งหวังให้เป็น............... 
 

“คนสุจริต งานสุจริต  เขตสุจริต” 

 
 

 

“องค์กรยุคใหม่  สร้ำงเด็กไทยสู่สำกล” 

 

 

 

 

ความเป็นมา 



 

 

  

 

 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการด าเนินงาน เป้าหมายความส าเร็จ 
๑.  มีข้อมูลสำรสนเทศและกำร
เลือกใช้ข้อมูลในกำรตัดสินใจ
ด ำเนินงำน 
๒.  มีกำรคิดวำงแผนกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ 

๓.  มีกำรสรุปกรอบแนวคิดกำร
ด ำเนินงำน 

๔.  ระบุผลดี  ผลเสีย  ปัญหำและ
อุปสรรคของกำรด ำเนินงำนอย่ำง
มีเหตุผล 

๕.  มีกำรเสนอแนะแนวทำงกำร
แก้ไขปัญหำ  และแนวทำงในกำร
พัฒนำงำนให้ดียิ่งขึ้น 
 

บุคลำกรปฏิบัติดังนี้ 
  ศึกษำภำรกิจงำน 
  วิเครำะห์ภำรกิจงำน 
  จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ 
  วำงแผนกำรท ำงำน 
  ก ำหนดกรอบภำรกิจงำน 
  ด ำเนินงำนตำมกรอบภำรกิจ 
 

 

บุคลำกรทุกคนมีคู่มือ 
ในกำรปฏิบัติงำน 

 

 
 

 

“องค์กรยุคใหม่  สร้ำงเด็กไทยสู่สำกล” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑  
มีทักษะกระบวนการคิด 



...คู่มือปฏิบัติงาน... 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการด าเนินงาน เป้าหมายความส าเร็จ 
๑.๑  มีกำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ 
๑.๒  มีกำรประกอบพิธีทำง
ศำสนำที่ตนนับถือ 
๑.๓  มีกำรกล่ำวค ำปฏิญญำเขต
สุจริต  
๑.๔  กำรร่วมกิจกรรมขององค์กร
ให้มีกำรปฏิบัติตำมข้อ ๑.๑ – 
๑.๓  ทุกรำยกำร 
๑.๕ มีกำรปฏิบัติตนเป็น
ข้ำรำชกำรที่ดีของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว 
 

  ท ำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติ
ตำมข้อ ๑.๑ – ๑.๓ 
 ปฏิบัติตำมข้อ  ๑.๔  ทุกครั้ง
ที่มีกำรประชุม 
  ถวำยสัตย์ปฏิญำณต่อ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
 
 

  ปฏิบัติหน้ำที่ตรงเวลำ  และ
เต็มเวลำ 
  ทุกวันจันทร์สัปดำห์แรกและ
สัปดำห์ที่  ๓  ของเดิน  เวลำ  
๐๘.๐๐ น. เข้ำร่วมกิจกรรมเข้ำ
แถวเคำรพธงชำติ 
  มีกลุ่มรับผิดชอบท ำพิธีเขต
สุตจริตในกำรประชุมทุกครั้ง 

๒.๑  มีควำมวิริยะอุตสำหะ
ขยันหมั่นเพียรในกำรปฏิบัติงำน 

๒.๒  มีควำมเอำใจใส่ในกำรรักษำ
ผลประโยชน์ขององค์กร 

๒.๓  มีกำรปฏิบัติงำนโดยใช้หลัก
ปัญญำธรรม  โดยกำรมีควำมคิด
อย่ำงรอบคอบเพื่อประโยชน์ของ
องค์กรและประเทศชำติ 
๒.๔  มีกำรปฏิบัติตนตำมหลัก
สำมัคคีธรรมในกำรร่วมกันท ำงำน
ให้แก่องค์กรและประเทศชำติด้วย
ควำมเต็มใจ เต็มเวลำ 
๒.๕  มีกำรปฏิบัติงำนโดยยึดหลัก
คำรวะธรรม  โดยยึดถือวัยวุฒิ
และคุณวุฒิเป็นส ำคัญ 

 

  จัดท ำบันทึกข้อตกลงในกำร
ประพฤติปฏิบัติตนที่ดี 
  จัดท ำค ำสั่ง 
  จัดท ำโครงกำร 
  บันทึกกำรปฏิบัติงำน 
  ก ำกับ ติดตำม 
 ประเมินผล 
  ประกำศเกียรติคุณ 

  บุคลำกรทุกคนปฏิบัติตนตำม
บันทึกข้อตกลง 
  มีค ำสั่งมอบหมำยงำนใน
หน้ำที่รำชกำร 
  มีผลกำรปฏิบัติงำนปรำกฏ   
  สำมำรถเป็นแบบอย่ำงแก่
บุคคลและหน่วยงำนอ่ืน 
  บุคลำกรบันทึกกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำวัน 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒ 

การมีวินัย 



 
 
 

 



 

 

 

 

 ประเด็นการพิจารณา วิธีการด าเนินงาน เป้าหมายความส าเร็จ 
๓.๑  มีกำรปฏิบัติรำชกำรตำม
ก ำหนดเวลำที่ทำงรำชกำรก ำหนด 

๓.๒  มีกำรปฏิบัติงำนค ำสั่งของ
ผู้บังคับบัญชำอย่ำงเคร่งครัด  
ถูกต้อง  และตรงตำมก ำหนดเวลำ 

๓.๓  มีกำรปฏิบัติงำนโดยกำร
อ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้มำติดต่อ
หรือรับบริกำรมีควำมพึงพอใจ 

๓.๔  มีกำรปฏิบัติงำนโดยควำม
เป็นกลำงทำงกำรเมือง 

๓.๕ มีกำรประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่ำงที่ดี รักษำชื่อเสียงของ
องค์กร  และไม่เก่ียวข้องกับสิ่ง
เสพติด 
 

  ก ำหนดนโยบำย 

  บุคลำกรลงเวลำกำรมำปฏิบัติ
รำชกำรตำมระเบียบ 
  จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง 
  แต่งกำยตำมระเบียบ 
จันทร์ ชุดข้ำรำชกำร 
อังคำร ชุดผ้ำไทย 
พุธ เสื้อจังหวัด 
พฤหัสบดี ชุดผ้ำไทย 
ศุกร์ เสื้อตุ๊กตำชำววัง 

 

  ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

  บุคลำกรทุกคนมำปฏิบัติ
รำชกำรตำมระเบียบ 
  บุคลำกรทุกคนปฏิบัติงำน
ตำมค ำสั่ง  ส ำเร็จตำม
ก ำหนดเวลำ 
  ผู้รับบริกำรพึงพอใจระดับ
มำกขึ้นไป 
  บุคลำกรทุกคนเป็นกลำง
ทำงกำรเมือง 
  บุคลำกรทุกคนเป็นแบบอย่ำง
ที่ดี  รักษำชื่อเสียงขององค์กรและ
ไม่เก่ียวข้องกับสิ่งเสพติด 

การเข้ารับการพัฒนาด้าน
คุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร 

  ก ำหนดโครงกำร 
  ด ำเนินกำรพัฒนำ  อย่ำงน้อย
ปีละ  ๑  ครั้ง 
  ก ำกับ  ติดตำม 
  ประเมินผล 
  สรุป/รำยงำน 

  บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำด้ำน
คุณธรรม  จริยธรรม 
  บุคลำกรมีประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติรำชกำรสูงขึ้น 

หนังสือรายงานผลการ
ด าเนินงานเรื่องร้องเรียน 

  ก ำหนดนโยบำย 
  ด ำเนินงำน 
  ก ำกับ  ติดตำม 
  ประเมินผล 

บุคลำกรปลอดโทษทำงวินัย 

 

 
 

“องค์กรยุคใหม่  สร้ำงเด็กไทยสู่สำกล” 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒ 

การมีวินัย (ต่อ) 



 

 

 

  

ประเด็นการพิจารณา วิธีการด าเนินงาน เป้าหมายความส าเร็จ 
๑.  ควำมโปร่งใส  
(Transparency) 
๒.  ควำมพร้อมรับผิด  
(Accountability) 
๓.  กำรทุจริตคอร์รัปชัน  
(Corruption) 
๔.  วัฒนธรรมคุณธรรมของ
องค์กร   
(Integrity Culture) 
๕.  คุณธรรมในกำรท ำงำนของ
องค์กร   
(Work Integrity) 
 

  ก ำหนดนโยบำย 
  ศึกษำประเด็นควำมซื่อสัตย์
สุจริตตำมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  พัฒนำบุคลำกร 
  ด ำเนินงำนตำมนโยบำย 
  ก ำกับ  ติดตำม 
  ประเมินผล 
 

  บุคลำกรทุกคนปฏิบัติหน้ำที่
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใส
และตรวจสอบได้ 
  ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ผ่ำนกำร
ประเมิน  ITA   
  บุคลำกรมีระดับคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน  ในระดับสูงมำก 
 

 

 
 

 

 

“องค์กรยุคใหม่  สร้ำงเด็กไทยสู่สำกล” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓ 

ความซื่อสัตย์สุจริต 



 

 

 



 

 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการด าเนินงาน เป้าหมายความส าเร็จ 
๑.  มีกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงมำก ำหนด
วิสัยทัศน์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
๒.  กำรด ำเนินกำรตำมวิสัยทัศน์
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๓.  บุคลำกรปฏิบัติงำนและ
ด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๔.  ติดตำมกำรปฏิบัติงำนและ
ด ำเนินชีวิตของบุคลำกร 
๕.  มีกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลำกรในส ำนักงำนเผยแพร่และ
ประชำสัมพันธ์เป็นแบบอย่ำงที่ดี 
 

  ก ำหนดวิสัยทัศน์ 
  ก ำหนดมำตรกำร 
 

 ประหยัดน้ ำ 

 ประหยัดไฟ 

 ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่ำงคุ้มค่ำ 

 ใช้จ่ำยอย่ำงมีเหตุผล 
พอประมำณ 

  

  ก ำกับ  ติดตำม 
  ประเมินผล 

  สรุป/รำยงำน 
  ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

  บุคลำกรทุกคนปฏิบัติงำน
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ลดควำมสิ้นเปลืองกำรใช้
สำธำรณูปโภค 
 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ของ
ส ำนักงำนให้เกิดประโยชน์คุ้ม
ค่ำสูงสุด 
 บุคลำกรด ำรงชีวิตอย่ำงมี
ควำมสุข 

 

 
 
 
 
 

“องค์กรยุคใหม่  สร้ำงเด็กไทยสู่สำกล” 
      

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔ 

การอยู่อย่างพอเพียง 



 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา วิธีการด าเนินงาน เป้าหมายความส าเร็จ 
๑.  ควำมเต็มใจในกำรปฏิบัติงำน
ที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมำย 
อำสำท ำงำนเพ่ือส่วนรวม 
๓.  แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สิน และ
อ่ืนๆ ให้กับผู้อ่ืน 
๔.  ดูแล รักษำสำธำรณะสมบัติ
และสิ่งแวดล้อมของส ำนักงำน 
๕.  เข้ำร่วมกิจกรรมทำงสังคม
และสำธำรณะประโยชน์ 
 

  สร้ำงจิตส ำนึกตนเองเพ่ือ
ส่วนรวม 
  ปฏิบัติกิจกรรมจิตสำธำรณะ  
  ประเมิน 
  ประกำศเกียรติคุณ 
 

  บุคลำกรทุกคนมีจิตส ำนึก
สำธำรณะ  ปฏิบัติตนเป็น
ประโยชน์เพ่ือส่วนรวม 
 

เต็มใจ 
อาสา 

แบ่งปัน 
ดูแล 

ร่วมกิจกรรม 
 
 

 

 
 

 

 

“องค์กรยุคใหม่  สร้ำงเด็กไทยสู่สำกล” 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕ 

การมีจิตสาธารณะ 



 











































































































การด าเนินงานกิจกรรมพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

 

ผ่านระบบ  Video  Conference   
วันพุธที ่ ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ  Online 

Timestamp 
ชื่อ - สกุล  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ต าแหน่ง กลุ่มภารกิจ/หน่วย หมายเหตุ 

4/20/2022 
3:18:16 

นางสายสุนีย์  
ควรมิตร 

ผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์ 

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 

 
4/20/2022 

7:35:04 
นางสาวจีราภรณ์  
รอดเชื้อ 

ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด

การศึกษา  
4/20/2022 

7:35:04 
นายมงคล  
รุ่งสว่าง 

ผอ.สพป.อ่างทอง ผอ.สพป.อ่างทอง 

 
4/20/2022 

8:37:25 
นางสาวปริฉัตร  
ยิ้มพงษ์ 

นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ 

กลุ่มอ านวยการ 

 
4/20/2022 

8:43:01 
นางสาวสุภา  
พงษ์หวั่น 

นักวิชาการเงินและบัญชี
ช านาญการ 

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์  

4/20/2022 
8:49:57 

นางเฉลียว  
เอ่ียมสกุล 

รอง ผอ.สพป.อ่างทอง กลุ่มอ านวยการ 

 
4/20/2022 

8:57:45 
นางไพฑูรย์  
จิตใส 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

 
4/20/2022 

8:59:42 
นางสาวอารีย์  
บุญเสริม 

ผู้อ านวยการกลู่ม
นโยบายและแผน 

กลุ่มนโยบายและแผน 

 
4/20/2022 

9:00:15 
จันทรา  
จันท์พันแจ้ง 

นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในช านาญการพิเศษ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
4/20/2022 

9:00:15 
นางสาวชลิดา  
ละม้ายพันธ์ู 

นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
4/20/2022 

9:00:52 
นางสาวจงกล  
จิตรสมพงษ์ 

นักวิชาการศึกษา
ช านาญการ 

กลุ่มสู่งเสริมการจัด
การศึกษา  

4/20/2022 
9:00:52 

นางสุณี  
บุญเลิศ 

นักจัดการงานทั่วไป
ช านาญการ 

กลุ่มอ านวยการ 

 
4/20/2022 

9:04:54 
นายสมเกียรติ  
แก้วมณี 

รองผอสพป.อ่างทอง กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
4/20/2022 

9:04:54 
นางสาวเสาวลักษณ์ 
พานนาค 

เจ้าพนักงานธุรการ
ช านาญงาน 

กลุ่มสู่งเสริมการจัด
การศึกษา  

4/20/2022 
9:06:03 

นางสาวนาถอนงค์ 
อ่อนจิตร 

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
4/20/2022 

9:09:55 
นางณัชภัษสรณ์  
สิริอัคคะโชติ 

ผอ.กลุ่มอ านวยการ กลุ่มอ านวยการ 

 



Timestamp 
ชื่อ - สกุล  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ต าแหน่ง กลุ่มภารกิจ/หน่วย หมายเหตุ 

4/20/2022 
9:10:01 

นางนันทยา 
โสภณสรัญญา 

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 
4/20/2022 

9:15:55 
นางสาวอนุสสรา 
จันทนะ 

นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
4/20/2022 

9:23:33 
นางหทัยรัตน์ 
ลักษณะจินดา 

นิติกรช านาญการพิเศษ กลุ่มกฎหมายและคดี 

 
4/20/2022 

9:42:28 
นางวราภรณ์  
บุญใส 

เจ้าพนักงานธุรการ
ช านาญงาน 

กลุ่มอ านวยการ 
 

4/20/2022 
9:53:28 

นางสาวชุติพร  
โดษะนันทน์ 

นักทรัพยากรบุคคล
ช านาญการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

4/21/2022 
9:55:28 

นางสมคิด  
ชีระภากร 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญงาน 
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม

ส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 





ก ำหนดกำร 
กิจกรรมพฒันำมำตรฐำนด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำน 

ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
วันพุธที่  ๒๐  เมษำยน  ๒๕๖๕ 

ผ่ำนระบบ  Video  Conference 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

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

เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. -  กล่าวเปิดกิจกรรมพฒันามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
       ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
       ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                      โดย...นายมงคล  รุ่งสว่าง 
               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
เวลา ๐๙.๑๕ – ๑๐.๐๐ น. -  สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน 
       เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  (Integrity  and  Transparency 
          Assessment  Online : ITA  Online)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

      โดย  นางเฉลียว  เอ่ียมสกุล 
   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. -  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
       อ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                                                โดย  นางสาวปริฉตัร  ยิ้มพงษ์ 
        นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. -  แนวทางการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
      ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ 
      พ.ศ. 2565  รายตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมิน  ITA  Online   
                                               โดย  รองผู้อ านวยการ สพป.อ่างทอง,  ผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจ/ 
       หน่วยตรวจสอบภายใน    
  
 
หมายเหตุ - ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
 
 
  
 






กิจกรรมสร้างความรับรู้เรื่อง เขตสุจริต  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้หาประสบการณ์จากเขตพื้นที่การศึกษา 
ที่มีผลคะแนนสูง  (ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้) 

ณ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต  ๒ 
ถนนท่าแฉลบ  ต าบลตลาด  อ าเภอเมืองจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 

ในวันพุธที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
 
 
 

 
 

 
 



 

 



 
 
 

 



 
 

 













 

กิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้เรื่อง  “เขตสุจริต”  แก่บุคลากร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

             วันอังคารที่  21  มิถุนายน  2565  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   
จัดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้เรื่อง  “เขตสุจริต”  แก่บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง  เพื่อความรู้ความเข้าใจ  เรื่อง  “เขตสุจริต”  แก่บุคลากรในสังกัด  และตอบสนองการด าเนินงานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  ( Integrity  
and  Transparency   Assessment  Online : ITA  Online)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  รวมถึง
แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  “การงดรับ  และให้ของขวัญ
ในช่วงเทศกาลหรือโอกาสอ่ืนใด”  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน  (IIT)  และ  การตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  OIT  ตามปฏิทินการประเมินของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ให้แก่บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติ 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 







กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการต่อต้านการทุจริต 
และปลุกจิตส านึกสู่การเป็นข้าราชการที่ดี 

 

วันพฤหัสบดีที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐  น. 
ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า  ๙๐ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงสมรรถนะบุคลำกร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและปลุกจิตส ำนึกสู่กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี   เพ่ือเป็นกำร
พัฒนำบุคลำกรในสังกัดให้มีพฤติกรรมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  รวมถึงกำรปลุกจิตส ำนึก 
สู่กำรเป็นข้ำรำชกำรที่ด ี และยังเป็นตอบสนองต่อกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์  ( Integrity  and  Transparency   Assessment  
Online : ITA  Online)  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  ในวันพฤหัสบดีที่  ๓๐  มิถุนำยน  ๒๕๖๕   
เวลำ  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐  น.  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่ำ  ๙๐  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอ่ำงทอง  โดยเชิญวิทยำกรจำกส ำนักงำน  ป.ป.ช.  ประจ ำจังหวัดอ่ำงทอง  เป็นผู้บรรยำย 
ให้ควำมรู้แก่บุคลำกรในสังกัด 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 









ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  จัดท ำค ำสั่ง  เรื่อง  ก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำฯ  เพื่อเป็นกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มภำรกิจและ 

เป็นแนวทำงกำรให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อรำชกำร 
 

 



ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง  เพิ่มช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำนให้สำมำรถใช้งำนได้และสม่ ำเสมอ 

 

 
 

 

 

 



ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565


