
 
         
 

ค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
ที ่  288 /2562 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมแบบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
……………………….……… 

ตำมที่ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  เป็นหน่วยงำนหนึ่งที่ต้องเข้ำรับกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560-2564)  โดยส ำนักงำนคณะป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ป.ป.ช. เป็นหน่วยงำนที่
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ได้ก ำหนดตัวชี้วัดและควำมโปร่งใส
ประจ ำปีงบประมำณ 2562  จ ำนวน 10 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  1) กำรปฏิบัติหน้ำที่ 2) กำรใช้งบประมำณ     
3) กำรใช้อ ำนำจ  4) กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร 5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 6) คุณภำพกำรด ำเนินงำน   
7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร   8) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  9) กำรเปิดเผยข้อมูล และ 10) กำรป้องกันกำร
ทุจริต   โดยมีเครื่องมือที่ใช้ส ำหรับกำรประเมิน ๓ เครื่องมือ ได้แก่ ๑. แบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ Evidence 
– Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT)   ๒. แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT) และ๓. แบบส ำรวจควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT) นั้น 

     

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนภำครัฐของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  ประจ ำปีงบประมำณ 2562  ตำมแบบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT1 – IIT30 )   แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT1 – EIT15 )  และ แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูล
ต่ อสำธำรณ ชน  (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT1 – OIT48)  ที่ เป็ น ปั จ จุ บั น          
บนเว็บไซด์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  https://www.kanpeo.go.th/ ให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย  จึงมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบด ำเนินกำร พร้อมทั้งตอบค ำถำม และจัดท ำรำยละเอียดข้อมูลให้
เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ตำมคู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ประจ ำปี 
2562  และส ำนักงำนคณะป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ป.ป.ช. ก ำหนด   โดยลักษณะของข้อมูล 
ได้แก่  ข้อควำมบรรยำย รูปภำพ เนื้อหำในรูปแบบอ่ืนๆ หรือ Link บนหน้ำเว็บไซด์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดกำญจนบุรี  ที่เชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ PDF ภำพถ่ำย หรือเอกสำรอื่นๆ  รำยละเอียดปรำกฎตำม
บัญชีมอบหมำยภำรกิจแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 

 
/ ทัง้นี้  ตั้งแต่บัดนี้ .... 

 

https://www.kanpeo.go.th/home/
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 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนกว่ำกำรด ำเนินกำรจะแล้วเสร็จ 
 

สั่ง  ณ  วันที่    8     พฤษภำคม  พ.ศ. 2562 

 

 

(นำยอนันต์  กัลปะ) 
ศึกษำธิกำรจังหวดักำญจนบุร ี
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บัญชีมอบหมายหน้าที่ในการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(แนบท้ายค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่288 / 2562  ลงวันที่  8  พฤษภาคม 2562) 
 

ตัวชี้วัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที ่
ที ่ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

IIT 1 - ศธจ.กาญจนบุรี มีคู่มือปฏิบัติงานที่ชัดเจน และด าเนินการตาม
ขั้นตอนในคู่มือปฏิบัติงาน การให้บริการโปร่งใสตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ผู้บริหารและบุคลากรของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีทุกคน 

IIT 2 - มีระบบติดตามการให้บริการอย่างเท่าเทียม /- ศูนย์ราชการ
สะดวก (GECC) ตาม พรบ.อ านวยความสะดวกฯ 

ผู้บริหารและบุคลากรของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีทุกคน 

IIT 3 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  :  มุ่งผลส าเร็จของงาน 
• ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 

• พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

- กิจกรรมสื่อสาร/สภากาแฟ 
- เชิดชูบุคลากรในการท าความดี โดยติดบอร์ดของ ศธจ.
กาญจนบุรี ในแต่ละเดือน เช่น ของหายแล้วได้คืน 
- แต่งตั้งคณะท างานเกี่ยวกับความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

ผู้บริหารและบุคลากรของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีทุกคน 

IIT 4 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  :  มุ่งผลส าเร็จของงาน 
• ไม่เคยถูกร้องเรียนในการรับสินบน 
• เว็บไซต์ของ ศธจ.กาญจนบุรี 

-การเรียกรับฯ จากผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการ เพ่ือแลกกับการ
อนุมัติอนุญาต หรือให้บริการ 

ผู้บริหารและบุคลากรของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีทุกคน 

IIT 5 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  :  มุ่งผลส าเร็จของงาน 
• เว็บไซต์ของ ศธจ.กาญจนบุรี 

-การรับโดยธรรมจรรยา 

ผู้บริหารและบุคลากรของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีทุกคน 

IIT 6 พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
• ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนของศธจ.กาญจนบุรี พ.ศ. 2562 
• ไม่มีข้อร้องเรียน 
• นโยบายของผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงาน 

-การให้ฯ แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทเอกชน เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 
 

ผู้บริหารและบุคลากรของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีทุกคน 
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ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ 

ที ่ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
IIT 7 การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 

• มีแผน/ผล ในการใช้จ่ายงบประมาณ /การก ากับติดตาม
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีและรายงานผลทุก
เดือน 

1.กลุ่มนโยบายและแผน 
2.กลุ่มอ านวยการ 
3.กลุ่มตรวจสอบภายใน 

IIT 8 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ที่คุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ 
• คู่มือปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
• เวียนคู่มือ/แจ้งเป็นระเบียบปฏิบัติ 
• นโยบายการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า 

 

1.กลุ่มนโยบายและแผน 
2.กลุ่มอ านวยการ 
3.กลุ่มตรวจสอบภายใน 

IIT 9 การใช้งบประมาณ เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
• ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม 

หรือพวกพ้อง 

ผู้บริหารและบุคลากรของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีทุกคน 
 

IIT 10 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่เป็นเท็จ 
• มีการตรวจสอบ/มีระบบตรวจสอบภายในของ ศธจ.

กาญจนบุรี 

1.นางพรพิช์ชา  
         ปรกแก้ว 
2. นางสาวปราณี   
        ทองสุทธา 

IIT 11 การจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับโปร่งใส ตรวจสอบได้ไมเ่อ้ือ
ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

• คู่มือการปฏิบัติงานอยู่บน Internet 
• ประกาศเชิงนโยบาย เพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน 

1.นายเจริญพงศ์  
        แสนโสม  
2.นางสาวสะใบแพร     
        สอนโสม 

IIT 12 การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ 
• มีระบบรับเรื่องร้องเรียน และด าเนินงานตามคู่มือการ

จัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเคร่งครัด 

1.กลุ่มตรวจสอบภายใน 
2.กลุ่มนโยบายและแผน 
3.กลุ่มอ านวยการ 
4.นายอังกูร จินจารักษ์ 
 

 
ตัวชี้วัดที่ 3   การใช้อ านาจ  

ที ่ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
IIT 13 การมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม 

• มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันในแต่ละ
ปีงบประมาณ และเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาระงานที่ได้รับมอบหมายตลอดจน
เป้าหมายของการด าเนินงาน 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
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ที ่ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
IIT 14 การประเมินความดีความชอบ ตามระดับคุณภาพของผลงาน 

• ผลการประเมินเป็นไปตามผลการปฏิบัติงานตามคุณภาพ
ของงานที่ได้รับมอบหมาย 

• รูปแบบการถ่ายอ านาจของ OKR   
• การถ่ายทอดตัวชี้วัด- Job Description 

 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 

IIT 15 การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 

• เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
• การรายงานผลการประชุม/ฝึกอบรม 

ผู้บริหารและบุคลากรของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีทุกคน 

IIT 16 การสั่งการให้ท าธุระส่วนตัว 
• ไม่มีการสั่งการให้ท าธุระส่วนตัว 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
 

IIT 17 การสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต 
• ไม่มีการสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 

IIT 18 การบริหารงานบุคคล (การถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจการซื้อขาย
ต าแหน่งเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง) 

• หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 

 

ตัวชี้วัดที่ 4   การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ที ่ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

IIT 19 สถานการณ์การน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ 
• ไม่มีการน าเอาทรัพย์สินของราชการไปใช้ 

ผู้บริหารและบุคลากรของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีทุกคน 

IIT20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ 
• มีแบบฟอร์มและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.นางพรทิพย์  สันทัด 
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ที ่ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
IIT21 มีกระบวนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้

ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
• ต้องกรอกแบบฟอร์มการขอยืมและลงรายมือชื่อผู้ยืมและ

ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนก าหนดระยะเวลาส่งคืน
ด้วย 

ผู้บริหารและบุคลากรของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีทุกคน 

IIT22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สินของราชการไป
ใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต 

• ไม่มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้  

ผู้บริหารและบุคลากรของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีทุกคน 

IIT23 การรับรู้ต่อแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
• นโยบายเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ผู้บริหารและบุคลากรของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีทุกคน 

IIT24 การก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
• มีการก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของหน่วยงานที่

ชัดเจน 
•  การด าเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ

ราชการ 
 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 

 

 
ตัวชี้วัดที่ 5   การแก้ไขปัญหาการทุจริต  

ที ่ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
IIT25 บทบาทของผู้บริหารที่ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาทุจริต 

• แผนการป้องกันการทุจริต ของ ศธจ.กาญจนบุรี  
 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.นางสาวปิยนาถ 
          สืบเนียม 
 

IIT26 การด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตมีการทบทวนนโยบาย
หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพและมจีัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงาน 

• มีการปรับปรุงแผนป้องกันการทุจริตของ ศธจ.กาญจนบุรี    
• มีการด าเนินการจัดท าแผนป้องกันการทุจริต ของ ศธจ.

กาญจนบุรี  

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
 
 
 



5 
 

ที ่ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
IIT27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 

• ศธจ.กาญจนบุรี ต้องด าเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานที่
ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจน 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 

IIT28 การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน การเฝ้าระวัง / การตรวจสอบ 
• มีกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน 
• มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตภายใน

หน่วยงาน  

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.กลุ่มตรวจสอบภายใน 
4.นายอังกูร  จินจารักษ์ 

IIT29 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน /การน าผลการตรวจสอบของ
ฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการ
ท างาน เพื่อป้องกันการทุจริต 

• มีการปรับปรุงคู่มือการให้บริการประชาชน และคู่มือการ
ปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี  

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.กลุ่มตรวจสอบภายใน 
4. กลุ่มอ านวยการ 

IIT30 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
• ศธจ.กาญจนบุรี มีระบบรับเรื่องร้องเรียน และแจ้งผลการ

รอ้งเรียนนั้นๆ ให้กับผู้ร้องโดยตรงตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน  
 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.นายอังกูร  จินจารักษ์ 

 

ตัวชี้วัดที่ 6   คุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ที ่ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

EIT1 • การปฏิบัติงาน/การให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ โปร่งใสตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 

ผู้บริหารและบุคลากรของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีทุกคน EIT2 • การให้บริการอย่างเท่าเทียม 

EIT3 • การให้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมา 
EIT4 • ประสบการณ์ตรงจากการติดต่อ หน่วยงานการถูกร้องขอ

ฯ ให้จ่ายฯ เพื่อแลกกับการอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ 
EIT5 • การด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ

ส่วนรวม เป็นหลักมากน้อยเพียงใด 
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ตัวชี้วัดที่ 7   ประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงาน  

ที ่ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
EIT6 • การเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ของหน่วยงาน

เข้าถึงง่ายมีช่องทางหลากหลาย 
ผู้บริหารและบุคลากรของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีทุกคน EIT7 • การเผยแพร่ผลงานหรือรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ที่

สาธารณชนควรรับทราบ 
EIT8 • มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ด าเนินงาน/การให้บริการ 
EIT9 • การชี้แจงและตอบข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงาน 
EIT10 • มีช่องทางให้ผู้รับบริการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

ในหน่วยงาน 
 

ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงระบบการท างานของหน่วยงาน  
ที ่ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

EIT11 • การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ผู้บริหารและบุคลากรของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีทุกคน 

EIT12 • การให้บริการให้ดีขึ้น 
EIT13 • การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการให้

เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
EIT14 • การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ

ด าเนินงาน/การให้บริการ 
EIT15 • ความพยายามที่จะปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ 

ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 
 

ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
ที ่ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ตัวช้ีวัดย่อยข้อ 9.1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานที่ต้องเผยแพร่ 
OIT1 โครงสร้างหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดการแบ่งส่วน

งานภายในของหน่วยงาน 
1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.นางพรทิพย์  สันทัด 

OIT2 ข้อมูลผู้บริหาร อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ชื่อ–นามสกุลและ
ต าแหน่งของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.นางพรทิพย์  สันทัด 
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ที ่ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
OIT3 อ านาจหน้าที่ จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่หรือภารกิจ

ของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.นางพรทิพย์  สันทัด 
 

OIT4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน ครบถ้วน 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
 

OIT5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์     
(E–Mail) และแผนที่ตั้งของหน่วยงานครบถ้วน 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.นางพรทิพย์  สันทัด 
 
 

OIT6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีกฎหมายต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง
ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  
OIT7 ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องมีข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องโดยจะต้องเป็น
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ภายในปีที่ประเมิน 

ผู้บริหารและบุคลากรของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีทุกคน 

 การปฏิสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่  
OIT8 Q&A จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หรือข้อกังวล
สงสัยผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น กล่องข้อความ หรือเว็บ
บอรด์ เป็นต้น 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
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ที ่ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
OIT9 Social Network จะต้องเป็นช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่ เครือข่าย

สังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น FacebookTwitter Line เป็น
ต้น เพ่ือเป็นการเสริมช่องทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและ
สาธารณชน 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.นางพรทิพย์  สันทัด 
 
 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2  การบริหารงาน 
แผนด าเนินงาน 
OIT10 แผนด าเนินงานประจ าปี จะต้องมีรายละเอียดแผนงานโครงการ 

หรือกิจกรรม ที่หน่วยงานจะด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน 
และจะต้องเป็นรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ของปีที่ประเมิน 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.กลุ่มนโยบายและแผน 

OIT11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน จะต้องมี
สรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และต้อง
เป็นรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ของปีที่ประเมิน 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.กลุ่มนโยบายและแผน 

OIT12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  จะต้องมีสรุปผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็น
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ของปีที่ผ่านมา 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.กลุ่มนโยบายและแผน 

 การปฏิบัติงาน  
OIT13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือให้เป็นมาตรฐาน
เดยีวกัน (ส าหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นจ านวน
มาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีความส าคัญ
ต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้) 

ผู้บริหารและบุคลากรของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีทุกคน 

 การให้บริการ  
OIT14 มาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการ

ให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ผู้มารับบริการจะต้อง
รับทราบ (ส าหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการให้บริการเป็นจ านวน
มาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการให้บริการที่มีความส าคัญต่อ
ภารกิจของหน่วยงานก็ได้) พรบ.อ านวยความสะดวกฯ 

ผู้บริหารและบุคลากรของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีทุกคน 
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ที ่ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
OIT15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  จะต้องเป็นสรุปจ านวนผู้มารับ

บริการ  ตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นรายละเอียด
ข้อมูลที่เผยแพร่ภายในปีที่ประเมิน 

ผู้บริหารและบุคลากรของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีทุกคน 

OIT16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ จะต้องเป็น
สรุปผลที่ได้จากการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจ
ของหน่วยงาน และจะต้องเป็นรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ของปีที่
ผ่านมา 

ผู้บริหารและบุคลากรของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีทุกคน 

OIT17 E-Service   จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามภารกิจของหน่วยงานใน
รูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ผู้บริหารและบุคลากรของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีทุกคน 
 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3  การบริหารงานเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
OIT18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี    จะต้องมีรายละเอียด

เกี่ยวกับเงินงบประมาณที่หน่วยงานจะมีการใช้จ่าย และจะต้อง
เป็นรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ของปีที่ประเมิน 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.กลุ่มนโยบายและแผน 

OIT19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  
จะต้องมีสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ6 
เดือน และจะต้องเป็นรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ของปีที่ประเมิน 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.กลุ่มนโยบายและแผน 
 

OIT20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จะต้องมีสรุปการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็น
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ของปีที่ผ่านมา 
 
 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.กลุ่มนโยบายและแผน 
 

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
OIT21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  จะต้องเป็น

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงาน
จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และจะต้องเป็นรายละเอียดข้อมูลที่
เผยแพร่ภายในปีที่ประเมิน 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.กลุ่มอ านวยการ 
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ที ่ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
OIT22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

จะต้องมีประกาศตามที่ หน่ วยงานจะต้องด า เนิ นการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุพ.ศ. 2560 
เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น และ
จะต้องเป็นรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ภายในปีที่ประเมิน 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.กลุ่มอ านวยการ 

OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  จะต้อง
เป็นสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 และจะต้องเป็น
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ภายในปีที่ประเมิน 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.กลุ่มอ านวยการ 

OIT24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี   
จะต้องมีสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ใน
รอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ของปี
ที่ผ่านมา 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.กลุ่มอ านวยการ 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
OIT25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็นนโยบายหรือ

ทิศทางของหน่วยงาน เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน
และทิศทางการปฏิรูปประเทศ 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

OIT26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  จะต้อง
เป็นการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนก าลังคนการเตรียม
อัตราก าลังทดแทนเพ่ือรองรับการเกษียณอายุราชการ การสรรหา
คนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนา
บุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน)การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

OIT27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะต้องเป็น
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่
หน่วยงานจัดท าขึ้นในด้านต่าง ๆ อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหลักเกณฑ์การบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการ

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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ที ่ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
สร้างขวัญ ก าลังใจ 
 

OIT28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี  
จะต้องมีสรุปการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 
ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ของ
ปีที่ผ่านมา 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
OIT29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีเนื้อหา

เกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

OIT30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องเป็นส่วนที่รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

OIT31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี จะต้องมีสรุป
จ านวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นรายละเอียดข้อมูลที่
เผยแพร่ของปีที่ผ่านมา 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
OIT32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการผู้มา

ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานเช่น กล่อง
ข้อความ หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.กลุ่มอ านวยการ 

OIT33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จะต้องเป็นการด าเนินการ
หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่นร่วม
วางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วม
ติดตามประเมินผล เป็นต้น และจะต้องเป็นรายละเอียดข้อมูลที่
เผยแพร่ภายในปีที่ประเมิน 

1.ศกึษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
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ตัวชี้วัดที่ 10   การป้องกันการทุจริต  

ที ่ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
OIT34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร จะต้องเป็นการแสดงเจตนารมณ์

หรือค ามั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ
บริหารหน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 

นายอนันต์ กัลปะ 
 

OIT35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จะต้องเป็นการด าเนินการหรือ
กิจกรรม    ที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคน
ปัจจุบัน ในการให้ความส าคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและโปร่งใส และจะต้องเป็นรายละเอียดข้อมูลที่
เผยแพร่ภายในปีที่ประเมิน 
 

1.นายอนันต์ กัลปะ 
2.นายโอภาส ต้นทอง 

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  
OIT36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี จะต้องเป็นผลการ

ประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และ
จะต้องเป็นรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ของปีที่ประเมิน 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
 

OIT37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จะต้องเป็นการ
ด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการด าเนินการตามแนว
ทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้องเป็น
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ภายในปีที่ประเมิน 
 
 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
 

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
OIT38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องเป็นการด าเนินการหรือ

กิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต และจะต้องเป็นรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ภายในปีที่
ประเมิน 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
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ที ่ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
OIT39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี จะต้องมีรายละเอียด

แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ด้านการป้องกันการทุจริตที่
หน่วยงานจะด าเนินการ และจะต้องเป็นรายละเอียดข้อมูลที่
เผยแพร่ของปีที่ประเมิน 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3. น.ส.ปิยนาถ 
          สืบเนียม 

OIT40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 
6 เดือน จะต้องมีสรุปผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตของ
หน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นรายละเอียดข้อมูลที่
เผยแพร่ของปีที่ประเมิน 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3. น.ส.ปิยนาถ 
          สืบเนียม 
 

OIT41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี จะต้องมี
สรุปการด าเนินการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ในรอบ12 
เดือน และจะต้องเป็นรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ของปีที่ผ่านมา 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3. น.ส.ปิยนาถ  สืบเนียม 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
OIT42 มาตรการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ 

จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน 
วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพรต่่อสาธารณะ 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 

OIT43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม จะต้องเป็นแนว
ปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการและส่วน
งาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน 
 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 

OIT44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องเป็น
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอนวิธีการ และ
ส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 
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ที ่ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
OIT45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องเป็นแนวปฏิบัติ

ของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการและส่วนงาน/
เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 

OIT46 มาตรการป้องกันการรับสินบน  จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของ
หน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 

OIT47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงานเช่น 
การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 

OIT48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ จะต้องเป็นแนวปฏิบัติของ
หน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/
เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพ่ือลดการใช้ดุลพินิจ 

1.ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
2.รองศกึษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
3.ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม 

 
หมายเหตุ:  แนวทางการด าเนินการตามรายละเอียดเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวชี้วัด 
               ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 


