
 
 

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เรื่อง  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์            
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ใน
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครพบว่า มีค่าคะแนน 94.30    
อยู่ในระดับ A จาก 10 ตัวชี้วัด แบ่งระดับการพัฒนาออกเป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน           
ที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน และประเด็นปรับปรุงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง นั้น 
   

ทั้งนี้ เพื่อให้การส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสปีที่ผ่านมา 
ประกอบนโยบายการบริหารงานของผู้นำองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้กับทุกกลุ่ม/หน่วยถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
   ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขด่วน (ด้าน OIT) 

1. ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล  
    ๑) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดทำโครงการ/กิจกรรม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มีแนวทางสอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและ      
ความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    2) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ 
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ โดยวิเคราะห์แต่ละตัวชี ้วัด                   
ลงรายละเอียดผลการประเมินรายตัวชี้วัด ดังนี้ 

        2.1) ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้คะแนน ๐) ประเด็นใด 
ที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด  

         2.2) ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O26 การดำเนินการตาม 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้คะแนน ๐) ประเด็นใดที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่ต้องแก้ไขโดยเรง่ด่วน 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด  

        2.๓) ตัวชี้วัดย่อย 9.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส (O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ได้คะแนน ๐) ประเด็นใดที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด  

  ๒. การป้องกันการทุจริต (ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) 
          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ทบทวนและจัดทำมาตรการภายใน

เพื่อป้องการทุจริต โดยกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานใหด้ีขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ ผลประเมิน ITA Online 202๑ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่าง เช่น การ
กำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี ่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติกา รกำหนดแนวทางการนำไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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3. ประเด็นการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประเด็นจุดที่ต้องพัฒนา 

              3.1 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนน ๙๓.๐๙ ประเด็นนี้เป็นจุดแข็งแล้ว แต่ก็ต้อง
พัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้น จำนวน ๕ ข้อย่อย (e1 – e5) หน่วยงานต้องมีการพัฒนาให้บริการให้ดียิ่งขึ ้นไป เพื่อให้
ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นและการดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ไร้การทุจริต และมีการพัฒนาขั้นตอนการทำงาน
หรือให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

              3.2 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน ๘๗.๖๒ ประเด็นนี้จุดที่ต้องพัฒนา จำนวน        
๕ ข้อย่อย (e6 – e10) หน่วยงานต้องมีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย การเข้าถึง
ข้อมูลไม่ซับซ้อน การเผยแพร่ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาการให้บริการและการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

              3.3 ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนน ๘๕.๙๑ ประเด็นนี้จุดที่ต้องพัฒนา  
จำนวน ๕ ข้อย่อย (e11 - e15) หน่วยงานต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือ
ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน รวมถึงรับฟังความคิดเห็น คำติชม เพื่อนำมา
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ และต้องมีการส่งเสริม การดำเนินงานต่ าง ๆ 
ตามตัวชี้วัดเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเกิดความยั่งยืน 
 

  ประเด็นปรับปรุงการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
1. การปฏิบัติหน้าที่ 
    จัดทำแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตาม

ขัน้ตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการ
ส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

2. การใช้งบประมาณ 
    จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณ  

ของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาส
ให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้มีการรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

3. การใช้อำนาจ 
    มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร

เพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นไปตามระเบียบ 
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
    จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้

รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
    ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำ

แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้อย่างเป็น
รูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานที่จะต้องทำให้การ
ทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลยและจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียน  เมื่อพบเห็น
การทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายใน
หน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการ
ทำงาน เพ่ือป้องการทุจริตในหน่วยงาน 
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6. คุณภาพการดำเนินงาน 
    กำหนดแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่าง

เคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/
ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูล และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร 
    เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถ

เข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับดำเนิน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มี
ข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจนรวมถึงจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทำงาน 
    ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดี

ยิ่งขึ้น รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  โดยควรมีกระบวนการเปิด
โอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ และให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 

 

  ทั้งนี้ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบในการกำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ  
ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 

           ประกาศ ณ วันที่ 1  มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 
 

                                                        (นายพิเชฐร ์ วันทอง) 
                         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

 
 
 

 

 



รายละเอียดแนบท้าย 
ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร 

เร่ือง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 

มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ แนวทางการกำกับ 
1.การป้องกันการทุจริต 1. จัดทำโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 มีแนวทางสอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. ดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่เจตจำนง
สุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการ
ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร 
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 
3. ดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายใน
เพ่ือป้องกันการทุจริต โดยกำหนดมาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์ผลการประเมินฯ 
4. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
5. แจ้งเวียนและเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
หน่วยงาน 

กลุ่มอำนวยการ/  
นายนฤสรณ์ ทองใบ 

มิถุนายน – กรกฎาคม 
2565 

รายงานผลการดำเนินงาน 
ครั้งท่ี 1  
ภายในวันท่ี 30 ม.ิย. 65 
ผอ.กลุ่ม กำกับ ตดิตาม 
 
รายงานผลการดำเนินงาน 
ครั้งท่ี 2 
ภายในวันท่ี 12 ก.ค. 65 
ผอ.กลุ่ม กำกับ ตดิตาม 
 

 
 
 
 
 



 
มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ แนวทางการกำกับ 

2.การเปิดเผยข้อมูล 1. จัดทำแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การ
กำหนดขั้นตอน วิธิการและส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
2. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
3. แจ้งเวียนและเผยแพร่ข้อมูลผ่ายเว็บไซต์
หน่วยงาน 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ/ น.ส.ณภัทร 

ใจกล้า 

มิถุนายน – กรกฎาคม 
2565 

รายงานผลการดำเนินงาน 
ครั้งท่ี 1  
ภายในวันท่ี 30 ม.ิย. 65 
ผอ.กลุ่ม กำกับ ตดิตาม 
 
รายงานผลการดำเนินงาน 
ครั้งท่ี 2 
ภายในวันท่ี 12 ก.ค. 65 
ผอ.กลุ่ม กำกับ ตดิตาม 

3.การปฏิบัติหน้าที่ 1. มีคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2. กำหนดรายละเอียดการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตาม
ตำแหน่งงาน 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล/ 
น.ส.กฤติมา จินดาธนกิตติ ์

มิถุนายน – กรกฎาคม 
2565 

รายงานผลการดำเนินงาน 
ครั้งท่ี 1  
ภายในวันท่ี 30 ม.ิย. 65 
ผอ.กลุ่ม กำกับ ตดิตาม 
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน 
ครั้งท่ี 2 
ภายในวันท่ี 12 ก.ค. 65 
ผอ.กลุ่ม กำกับ ตดิตาม 

๔.การใช้งบประมาณ 1. แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดของแหล่ง 
ที่ได้จัดสรรตามประเภทรายการใช้จ่าย 
2.ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหาอุปสรรค  
ข้อเสนอแนะผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
4. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
5. แจ้งเวียนและเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 

กลุ่มบรหิารงานการเงิน
และสินทรัพย์/ น.ส.ธนพร 
คนเสง่ียม 

มิถุนายน – กรกฎาคม 
2565 

5.การใช้อำนาจ 1. กำหนดนโยบาย/แนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกับการมอบหมาย
งาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร
เพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่าง 
เป็นธรรมและไมเ่ลือกปฏิบตั ิ
2. แจ้งเวียนและเผยแพร่ข้อมลูผ่านเว็บไซตห์น่วยงาน 

กลุ่มกฎหมายและคดี/
นายธวัชชัย มิตรโกสุม 

มิถุนายน – กรกฎาคม 
2565 



มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ แนวทางการกำกับ 
6.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 1. กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับใช้ทรัพย์สินของ

ราชการ 
2. แจ้งขั้นตอนการขออนุญาตการขอยืมที่ถูกต้อง 
3. มีมาตรการการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 
4. แจ้งเวียนและเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 

กลุ่มอำนวยการ/  
นางรุ่งรัตน์ สงปาน 

มิถุนายน – กรกฎาคม 
2565 

รายงานผลการดำเนินงาน 
ครั้งท่ี 1  
ภายในวันท่ี 30 ม.ิย. 65 
ผอ.กลุ่ม กำกับ ตดิตาม 
รายงานผลการดำเนินงาน 
ครั้งท่ี 2 
ภายในวันท่ี 12 ก.ค. 65 
ผอ.กลุ่ม กำกับ ตดิตาม 

7.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 1. ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
2. จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงาน 
3. จัดทำมาตรการการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต
ภายในหน่วยงานเพื่อป้องกันการ 
ทุจริตในหน่วยงาน 
4. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
5. แจ้งเวียนและเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
หน่วยงาน 

กลุ่มกฎหมายและคดี/ 
นายธวัชชัย มิตรโกสุม 

มิถุนายน – กรกฎาคม 
2565 

รายงานผลการดำเนินงาน 
ครั้งท่ี 1  
ภายในวันท่ี 30 ม.ิย. 65 
ผอ.กลุ่ม กำกับ ตดิตาม 
รายงานผลการดำเนินงาน 
ครั้งท่ี 2 
ภายในวันท่ี 12 ก.ค. 65 
ผอ.กลุ่ม กำกับ ตดิตาม 

8.คุณภาพการดำเนินงาน 1. จัดทำแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอนระยะที่กำหนด และผู้รับผิดชอบ
ชัดเจน 
2. กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
3. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
4. แจ้งเวียนและเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์หน่วยงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลฯ/ 

น.ส.จิดาภา  
กาญจน์ทวีเดช 

 

มิถุนายน – กรกฎาคม 
2565 

 
 
 



 
มาตรการ ขั้นตอนหรือวิธีการ กลุ่ม/ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ แนวทางการกำกับ 

9.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 1. เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อ
สาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่
เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและปัจจุบัน 
2. จัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งคำติชมหรือ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ 
และมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวล 
สงสัยได้อย่างชัดเจนรวมถึงจัดให้มีช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
3. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
4. เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล/น.ส.ณภัทร  
ใจกล้า 

มิถุนายน – กรกฎาคม 
2565 

รายงานผลการดำเนินงาน 
ครั้งท่ี 1  
ภายในวันท่ี 30 ม.ิย. 65 
ผอ.กลุ่ม กำกับ ตดิตาม 
รายงานผลการดำเนินงาน 
ครั้งท่ี 2 
ภายในวันท่ี 12 ก.ค. 65 
ผอ.กลุ่ม กำกับ ตดิตาม 

10.การปรับปรุงระบบ 1. ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงาน 
ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
2.นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพ่ือให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
3. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนา 
การดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 
4. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
5. แจ้งเวียนและเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 
 

กลุ่มอำนวยการ/ 

นางรุ่งรัตน์ สงปาน 
มิถุนายน – กรกฎาคม 

2565 
รายงานผลการดำเนินงาน 
ครั้งท่ี 1  
ภายในวันท่ี 30 ม.ิย. 65 
ผอ.กลุ่ม กำกับ ตดิตาม 
รายงานผลการดำเนินงาน 
ครั้งท่ี 2 
ภายในวันท่ี 12 ก.ค. 65 
ผอ.กลุ่ม กำกับ ตดิตาม 

 


