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ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เร่ือง  มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเพทมหานคร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

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

       ตามท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประชุมปฏิบัติการวิเคราะหผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3 ใน
วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุมพูลศรี  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
พบวา  มีคาคะแนน ๙๐.67 อยูในระดับ A จาก ๑๐ ตัวชี้วัด แบงระดับการพัฒนาออกเปน 2 ประเด็นคือ 
ประเด็นขอบกพรองหรือจุดออนท่ีตองแกไขเรงดวน และประเด็นปรับปรุงการพัฒนาเสริมสรางความเขมแข็ง นั้น 

        ท้ังนี้ เพ่ือใหการสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   สอดคลองกับผลการวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสปท่ีผานมา ประกอบนโยบายการบริหารงานของผูนําองคกร และวัฒนธรรมองคกร สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   จึงประกาศมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายใน
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติงานใหกับทุกกลุม/หนวยถือ
ปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
 

ประเด็นขอบกพรองหรือจุดออนท่ีตองแกไขเรงดวน 
๑. การเปดเผยขอมูล  (ตัวช้ีวัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ) 

๑) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครจัดทําโครงการ/กิจกรรม 
ประจําปปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีมีแนวทางสอดคลองหรือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรม
และความโปรงใสของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
          ๒) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตองวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ 
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะหแตละ
ตัวชี้วัด  ลงรายละเอียดผลการประเมินรายตัวชี้วัดยอย 9.3 การบริหารงบประมาณ  ประกอบดวยประเด็น 
รายการประเมิน จํานวน ๗ ตัวชี้วัดยอย ( O18 – O24) วาประเด็นใดท่ีเปนขอบกพรองหรือจุดออนตัวชี้วัดท่ีจะตอง
แกไขโดยเรงดวน  ประเด็นท่ีจะตองพัฒนาใหดีข้ึน   แนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงานให
สอดคลองกับตัวชี้วัด  เปนตน   
       ๒  การปองกันการทุจริต (ตัวช้ีวัดยอยท่ี ๑๐.๒ มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต)  
              สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ทบทวนและจัดทํามาตรการภายใน
เพ่ือปองกันการทุจริต โดยกําหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน
ใหดีข้ึน ซ่ึงสอดคลองตามผลการวิเคราะห  ผลการประเมิน ITA Online 2020 โดยมีรายละเอียดตาง ๆ 
ยกตัวอยางเชน การกําหนดผูรับผิดชอบหรือผูท่ีเก่ียวของ   การกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนว
ทางการการนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
 
 



๒ 

 

ประเด็นปรับปรุงการพัฒนา เสริมสรางความเขมแข็ง 
1. การปฏิบัติหนาท่ี 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จะตองมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึด

หลักตามมาตรฐาน มีความโปรงใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด 
และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมวาจะเปนผูมาติดตอท่ัวไปหรือผูมาติดตอท่ีรูจักกันเปนการสวนตัว รวมไปถึง
การปฏิบัติงานอยางมุงม่ันเต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบตองานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

2. การใชงบประมาณ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จะตองจัดทําแผนการใชจาย
งบประมาณประจําปและเผยแพรอยางโปรงใส ใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางคุมคา เปนไปตาม
วัตถุประสงค และไมเอ้ือประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง และตองเปดโอกาสใหบุคลากรภายในมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานตนเองได 

3. การใชอํานาจ 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จะตองมีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิประโยชนตาง ๆ ซ่ึงจะตองเปนไป
อยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
 4. การใชทรัพยสินของราชการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จะตองมีการจัดทําแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการท่ีถูกตอง เพ่ือเผยแพรใหบุคลากรภายในไดรับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมไปถึง
หนวยงานจะตองมีการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของราชการของหนวยงานดวย 

5. การแกไขปญหาการทุจริต 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จะตองทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวของ
กับการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาการทุจริตไดอยางเปนรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการแกไขปญหาการทุจริตของหนวยงาน ท่ีจะตองทําใหการทุจริตในหนวยงานลดลงหรือไมมีเลย 
และจะตองสรางความเชื่อม่ันใหบุคลกรภายใน ในการรองเรียนเม่ือพบเห็นการทุจริตภายในหนวยงานดวย 
นอกจากนี้ หนวยงานจะตองมีกระบวนการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหนวยงาน รวมถึงการนําผลการ
ตรวจสอบของฝายตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน ไปปรับปรุงการทํางาน เพ่ือปองกันการทุจริต
ในหนวยงาน 

6. คุณภาพการดําเนินงาน 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จะตองมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึด

หลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด และจะตองเปนไปอยางเทาเทียมกันไมเลือก
ปฏิบัติ รวมถึงจะตองใหขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการ/ใหบริการของหนวยงานแกผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมี
สวนไดสวนเสียอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล และคํานึงถึงประโยชนของประชาชนและสวนรวม
เปนหลัก ไมมีการเอ้ือประโยชนใหกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง 

7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการส่ือการ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จะตองเผยแพรขอมูลของหนวยงาน

ในเรื่องตางๆ ตอสาธารณชนผานชองทางท่ีหลากหลาย สามารถเขาถึงไดงาย และไมซับซอน โดยขอมูลท่ีเผยแพร
ตองถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการดําเนินงานของหนวยงานและขอมูลท่ีสาธารณชน 



๓ 

 

ควรรับทราบ รวมถึงการจัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถสงคําติชมหรือ
ความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/การใหบริการ และมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีขอกังวล สงสัยไดอยางชัดเจน 
รวมถึงจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอ สามารถรองเรียนการทุจริตของเจาหนาท่ีในหนวยงาน 

 
8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทํางาน 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   จะตองปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน 
ท้ังการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและกระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใช
ในการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือผู
มาติดตอ เขามามีสวนรวมในการปรับปรุง พัฒนา การดําเนินงาน เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการ และควรให
ความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีความโปรงใสมากข้ึน 

 
 

ท้ังนี้ไดมอบหมายผูรับผิดชอบในการกํากับ ติดตามและรายผลการดําเนินการตามมาตร              
ดังรายละเอียดแนบทายประกาศฉบับนี้ 

       

   จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ ณ วันท่ี  10  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕64  
 

                                       
       (นายพิเชฐร  วันทอง)  
     ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

รายละเอียดแนบทาย 
ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เรื่อง มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ลงวันท่ี 1๐ มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 
 

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ กลุม/ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หมายตุ 

1. การปองกันการทุจริต 1. จัดทําโครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีมีแนวทาง
สอดคลองหรือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
2. ดํา เนินการเ พ่ือปองกันการทุจริต ไดแก  เจตจํ านงสุจริต 
ของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต การ
เสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
วิ เ ค ร า ะ ห ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส  
ในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563     
3. ดําเนินการทบทวนและจัดทํามาตรการภายในเพ่ือปองกันการ
ทุจริต โดยกําหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีข้ึน ซ่ึงสอดคลองตามผลการ
วิเคราะหผลการประเมินฯ 
4. รายงานผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบ  
5. แจงเวียนและเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตหนวยงาน 
 
 

กลุมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา/ 
นางสาวรัชนีวัลย  จลุบาท 

มิถุนายน- กันยายน
2564 

รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
ครั้งท่ี 1  
ภายวันท่ี 30  
มิถุนายน 2564 
 
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
ครั้งท่ี 2  
ภายวันท่ี 30 
กรกฎาคม 
2564 
 



๕ 

 

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ กลุม/ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หมายตุ 

๒. การเปดเผยขอมูล 1. จัดทําแนวทางปฏิบัติของหนวยงาน เชน การกําหนดข้ันตอน 
วิธีการ และสวนงาน/เจาหนาท่ี ท่ีเก่ียวของกับการเผยแพรขอมูลตอ
สาธารณะ 
2. รายงานผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบ  
3. แจงเวียนและเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตหนวยงาน 

กลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ/ 
นายสรายุทธ  แกวสลับนิล 

มิถุนายน- กันยายน
2564 

รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
ครั้งท่ี 1  
ภายวันท่ี 30 
มิถุนายน2564 
 
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
ครั้งท่ี 2  

  ยายน 2564 

๓. การปฏิบัติหนาท่ี 1. มีคูมือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2. กําหนดรายละเอียดการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตามตําแหนงงาน 
3. มีคูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ แผนผังหรือแผนภูมิ 
     การใหบริการ  ระยะเวลาท่ีใชในการใหบริการ ระบุผูรับผิดชอบ 
     ท่ีสามารถติดตอได 
4. ใหบริการผูมาติดตอตามลําดับ 
5. จัดทําขอมูลสถิติการใหบริการในงานท่ีรับผิดชอบ 

กลุมบริหารงานบุคคล/ 
นางสาวกฤติมา จินดาธนกิตติ์ 

มิถุนายน- กันยายน
2564 

๔. การใชงบประมาณ 1. แสดงแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงานประจําป ซ่ึงมี
รายละเอียดของแหลงท่ีไดจัดสรรตามประเภทรายการใชจาย 
2. ประชุมติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนการใช
จายงบประมาณ 
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ปญหา 
อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
4. รายงานผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบ  
5. แจงเวียนและเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตหนวยงาน 

กลุมบริหารการเงินและ
สินทรัพย/ 
นางสาวธนพร  คนเสง่ียม 

มิถุนายน- กันยายน
2564 

 
 
 



๖ 

 

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ กลุม/ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หมายตุ 

๕. การใชอํานาจ 1. กําหนดนโยบาย/แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการมอบหมายงาน  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิ
ประโยชนตาง ๆ ซ่ึงจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
2. แจงเวียนและเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตหนวยงาน 

กลุมกฎหมายและคดี/ 
นายธวัชชัย มิตรโกสุม 

มิถุนายน- กันยายน
2564 

รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
ครั้งท่ี 1  
ภายวันท่ี 30 
มิถุนายน2564 
 
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
ครั้งท่ี 2  
ภายวันท่ี 30
กรกฎาคม 
2564 

 

๖. การใชทรัพยสินของทาง
ราชการ 

1. กําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการ 
2. แจงข้ันตอนการขออนุญาตการขอยืมท่ีถูกตอง 
3. มีมาตรการการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของทาง
ราชการ 
4. แจงเวียนและเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตหนวยงาน 

กลุมอํานวยการ/ 
นางรุงรัตน  สงปาน 

มิถุนายน- กันยายน
2564 

7. การแกไขปญหาการทุจริต 1. ทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทุจริตในหนวยงาน
ใหมีประสิทธิภาพ  
2. จัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
หนวยงาน  
3. จัดทํามาตรการการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายใน
หนวยงาน เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
4. รายงานผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบ  
5. แจงเวียนและเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตหนวยงาน 

กลุมกฎหมายและคดี/ 
นายธวัชชัย  มิตรโกสุม 

มิถุนายน- กันยายน
2564 

 
 
 
 
 

 



๗ 

 

 

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ กลุม/ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หมายตุ 

8. คุณภาพการดําเนินงาน 1. จัดทําแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน และ
ระยะเวลาท่ีกําหนด และผูรับผิดชอบชัดเจน 
2. กํากับติดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3. รายงานผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบ  
4. แจงเวียนและเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตหนวยงาน 

กลุมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา/ 
นางสาวรัชนีวัลย  จลุบาท 

มิถุนายน- กันยายน
2564 

รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
ครั้งท่ี 1  
ภายวันท่ี 30
มิถุนายน 2564 
 
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
ครั้งท่ี 2  
ภายวันท่ี 30
กรกฎาคม 
2564 

 

๙. ประสิทธิภาพการส่ือสาร 1. เผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆ ตอสาธารณชน 
ผานชองทางท่ีหลากหลาย สามารถเขาถึงไดงาย และไมซับซอน โดย
ขอมูลท่ีเผยแพรตองถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน  
2. จัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 
สามารถสงคําติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/การ
ใหบริการ และมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีขอกังวล สงสัยไดอยางชัดเจน 
รวมถึงจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอ สามารถรองเรียนการทุจริตของ
เจาหนาท่ีในหนวยงาน 
4. รายงานผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบ  
5. เผยแพรขอมูลผานเว็บไซตหนวยงาน 
 

กลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ/ 
นายสรายุทธ  แกวสลับนิล 

มิถุนายน- กันยายน
2564 

 
 

 
 
 
 



๘ 

 

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ กลุม/ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หมายตุ 

10. การปรับปรุงระบบ 
      การทํางาน 

1. ปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและ
กระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน  
2. นําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน  
3. เปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวม 
ในการปรับปรุง พัฒนา การดําเนินงาน เพ่ือใหสอดคลองกับความ
ตองการ และควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานใหมี
ความโปรงใสมากข้ึน 
4. รายงานผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบ  
5. แจงเวียนและเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตหนวยงาน 
 

กลุมอํานวยการ/ 
นางรุงรัตน  สงปาน 

มิถุนายน- กันยายน
2564 

รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
ครั้งท่ี 1  
ภายวันท่ี 30
มิถุนายน 2564 
 
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
ครั้งท่ี 2  
ภายวันท่ี 30
กรกฎาคม 
2564 
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