
 



รายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 ดร.สุชน  วิเชียรสรรค์ ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ผู้บริหารสูงสุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 คนปัจจุบัน ได้ให้ความสำคัญกับ 
การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และนำไปสู่
องค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานว่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีการดำเนินงานที่โปร่งใส สุจริต โดยมีการ
ดำเนินงาน/กิจกรรมที่เป็นการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ดังนี้  

 1. เป็นผู้กำหนดนโยบาย และเป็นผู้ปฏิบัติตามประกาศนโยบายไม่รับของขวัญในทุกเทศกาล (NO GIFT 
POLICY) อย่างเคร่งครัด และได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  

 2. เป็นผู้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ
เป็นตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตเป็น ๒ ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เผยแพร่
ทางเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และประชาสัมพันธ์ไปยังทุกสำนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด และแจ้งให้บุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ทราบ และถือปฏิบัติ 

3. เป็นผู ้กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง ผู ้ร ับผิดชอบและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื ่อน 
การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี ่ยวกับการปฏิบัติงานที ่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
และกำหนดมาตรการ แนวทางขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  



 6. เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ครั้งท่ี 2/2565 และมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ระหว่างผู้บริหาร
สถานศึกษากับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จำนวน 52 โรงเรียน 
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องและรวดเร็วภายในระยะเวล าท่ี
กำหนด 

 7. ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบระดับชาติการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (O-NET) ของสถานศึกษาในสังกัด  
เพื่อตรวจสอบการดำเนินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การดำเนินงาน และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 8. เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ขับ เคลื่อนการใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
เพื่อยกระดับสู่สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

 9. เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วินัยท่ีข้าราชการต้องรู้” มอบนโยบายเพื่อเป็นการสร้าง
เสริมค่านิยมในด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 

  

 

 



1. เป็นผู้กำหนดนโยบาย และเป็นผู้ปฏิบัติตามประกาศนโยบายไม่รับของขวัญในทุกเทศกาล (NO GIFT 
POLICY) อย่างเคร่งครัด และได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. เป็นผู้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และ 
เป็นตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตเป็น ๒ ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
เผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และประชาสัมพันธ์ 
ไปยังทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด และแจ้งให้บุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ทราบ และถือปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. เป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง ผู้รับผิดชอบและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ดร.สุชน  วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็น
ประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมและแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันท่ี 16 มิถุนายน 2565  
ณ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ซึ่งประธานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และยกระดับการบริหาร
จัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 โดยท่ีประชุมได้ร่วมกันวางแผนเตรียมความพร้อมกำหนดทิศทางการขับเคล่ือนการดำเนินงานการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 - ร่วมกันวิเคราะห์เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน ในแต่ละ OIT (43 ข้อมูล) 

 - วิเคราะห์ภารกิจงานผู้รับผิดชอบท่ีสอดคล้องกับการดำเนินการท่ีต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน  
พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบในการขับเคล่ือนการดำเนินในแต่ละ OIT จำนวน 43 ข้อมูล 

 - กำหนดปฏิทินการขับเคล่ือนการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ดร.สุชน  วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  
เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพื่อวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็น
ระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะทำให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต  พร้อมท้ังกำหนดมาตรการ 
แนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการ
ให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พร้อมท้ังแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับ
ทราบ และถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดการความเส่ียงท่ีกำหนดไว้ และให้รายงานผลการดำเนินงานการ
จัดการความเส่ียงตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 และกำหนดมาตรการ แนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ดร.สุชน  วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  
เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
และกำหนดมาตรการ แนวทางขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม ช. ราชพฤกษ์ เกี่ยวกับประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่อง หรือจุดท่ีต้อง
พัฒนา แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่เป้าหมายใน
ระดับ ดีเย่ียม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมท้ังมีการกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 และแต่งต้ังคณะกรรมการกำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานในแต่ละมาตรการ เพื่อให้เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรในสังกัด  
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 คร้ังที่ 2/2565 และมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ระหว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษากับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จำนวน 
52 โรงเรียน ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องและรวดเร็ว
ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

ดร.สุชน  วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  
เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ครั้งท่ี 2/2565 และมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ระหว่างผู้บริหาร
สถานศึกษากับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จำนวน  
52 โรงเรียน ในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปตามขั้นตอนท่ีถูกต้องและรวดเร็วภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด และมอบนโยบายต่างๆเพื่อลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา มอบนโยบาย ข้อคิดในการ
บริหารงานและร่วมปรึกษาหารือการดำเนินการต่างๆ รวมท้ังแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
ต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานในทุกระดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบระดับชาติการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถานศึกษาในสังกัด  
เพื่อตรวจสอบการดำเนินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การดำเนินงาน และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 ดร.สุชน  วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบระดับชาติการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถานศึกษาในสังกัด  
เพื่อตรวจสอบการดำเนินการในการจัดสอบของสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด มีความ
สุจริต โปร่งใสในการดำเนินการทุกด้าน การดำเนินการสามารถตรวจสอบได้ เพิ่มความเช่ือมั่นให้กับนักเรียนและ
ประชาชนว่าหน่วยงานมีความสุจริต เท่ียงตรง ไร้การทุจริตในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน พร้อมท้ังให้นโยบายใน
การดำเนินการและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  
เพื่อยกระดับสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

 ดร.สุชน  วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  
เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา และแลกเปล่ียนการเรียนรู้ ขับเคล่ือนการใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยี ดิจิทัลในการปฏิบัติงานแบบมี ส่วนร่วมภายในสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึ กษาและสถานศึกษา  
เพื่อยกระดับสู่สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  เมื่อวันท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2565  
ณ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  โดยมอบนโยบาย ทิศทางในการพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจงานอย่างสุจริตและการแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมุ่งสู่ผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรให้มีทัศนคติ ค่านิยม มีความมุ่งมั่น ต้ังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ความรับผิดชอบ
อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีการพัฒนาภารกิจงานท่ีเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นใน
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต  2 อย่างเป็นรูปธรรมให้กับบุคลากรภายใน
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “วินัยที่ข้าราชการต้องรู้” มอบนโยบายเพื่อเป็นการสร้าง
เสริมค่านิยมในด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ดร.สุชน  วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วินัยท่ีข้าราชการต้องรู้” 
พร้อมท้ังมอบนโยบาย ข้อคิด หลักการวินัยต่างๆในการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด เพื่อให้เกิดค่านิยม เจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต โปร่งใส พัฒนาการเรียนการสอน 
จนนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก 



 
    
 

คำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ท่ี   137/2565 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์  
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

------------------ 
 
  ตามท่ี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาออนไลน์  (Integrity and Transparency Assessment Online :  
ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็น
เครื่องมือในเชิงบวกท่ีมุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศ  
ได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร โดยผลการประเมินท่ีได้จะช่วยให้
หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถ
อำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น โดยกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แต่งต้ังคณะกรรมการ
กำกับ ดูแลตัวช้ีวัด รวมท้ังจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานเพื่อใช้ในการประสาน กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ดำเนินงานตามปฏิทินการรายงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สามารถตอบสนองต่อนโยบายได้อย่างครบถ้วน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้  
 
1.ที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
1. นายสุชน  วิเชียรสรรค์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  ประธานกรรมการ 

กรุงเทพมหานคร เขต 2             
2. นายอำนาจ  อัปษร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา        กรรมการ  

กรุงเทพมหานคร เขต 2             
3. นายอุดม  อินทา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา        กรรมการ  

กรุงเทพมหานคร เขต 2             
4. นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา        กรรมการ  

กรุงเทพมหานคร เขต 2             
 มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาการดำเนินงานจัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เกิดประสิทธิภาพมีประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายต่อไป    
 
2.คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
1. นายอำนาจ  อัปษร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  ประธานกรรมการ 

กรุงเทพมหานคร เขต 2             
2. นางยุพดี  ดีอินทร์  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน          กรรมการ  
3. นางดลนพร  โสรัจจะ  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์         กรรมการ 
4. นางสาวมาเรียม  ซอหมัด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา       กรรมการ  
 

/5. นายเขมมชาติ… 
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5. นายเขมมชาติ  วัฒนโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน              กรรมการ  
6. นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา              กรรมการ 
7. นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล         กรรมการ  
8. นางเกษแก้ว ช่ืนรุ่ง  ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา           กรรมการ 
9. นายณัฐพงศ์ สินค้า  ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี         กรรมการ                                                                                                                                                                                                                  
10. นางสาวปราณี  มงกุฎทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ       กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวชนัตพร  ปล้ืมปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 มีหน้าที่ ดำเนินการกำกับ ติดตามการรายงานผลจัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาออนไลน์  (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของผู้รับผิดชอบดูแลตัวช้ีวัดตามองค์ประกอบการประเมินท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขัน้พื้นฐานกำหนด ดังนี้   
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
 เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผย 
ข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัดย่อย (33 ข้อมูล) คือ 1. ข้อมูลพื้นฐาน  
2. การบริหารงาน 3. การบริหารเงินงบประมาณ 4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5. การส่งเสริมความโปร่งใส 
ในหน่วยงาน  
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
    ข้อมูลพื้นฐาน 
    O1 โครงสร้าง 
    O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
    O3 อำนาจหน้าที่ 
    O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
    O5 ข้อมูลการติดต่อ 
    O6 กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1. นางสาวปราณี  มงกุฎทอง   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ        
 2. นายเขมมชาติ  วัฒนโสภณ   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 4. นายณัฐพงศ์ สินค้า    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  
 5. นางสาวชนัตพร  ปล้ืมปัญญา   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
    O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 

1. นางยุพดี  ดีอินทร์    ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
2. นางสาวปราณี  มงกุฎทอง   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ      
3. นางดลนพร  โสรัจจะ    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์         
4. นางสาวมาเรียม  ซอหมัด   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา       
5. นายเขมมชาติ  วัฒนโสภณ   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน         
6. นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        
7. นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย   ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   
8. นางเกษแก้ว ช่ืนรุ่ง    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
9. นายณัฐพงศ์ สินค้า    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  
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10. นางสาววิภารัตน์  กองมะเริง   พนักงานราชการ 
11. นายกุลบดี  อยู่ดี    พนักงานราชการ          

    การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
    O8 Q&A  
    O9 Social Network 

1. นางยุพดี  ดีอินทร์    ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
2. นางสาวปราณี  มงกุฎทอง   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ      
3. นางดลนพร  โสรัจจะ    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์         
4. นางสาวมาเรียม  ซอหมัด   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา       
5. นายเขมมชาติ  วัฒนโสภณ   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน         
6. นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        
7. นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย   ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   
8. นางเกษแก้ว ช่ืนรุ่ง    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
9. นายณัฐพงศ์ สินค้า    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  
10. นางสาวชนัตพร  ปล้ืมปัญญา   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
11. นางสาววิภารัตน์  กองมะเริง   พนักงานราชการ 
12. นางสาวฐิติมากรณ์ แสงภักดี   พนักงานราชการ 
13. นายกุลบดี  อยู่ดี    พนักงานราชการ      

        
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
    การดำเนินงาน 
    O10 แผนดำเนินงานประจำปี 
    O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 
    O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
 1. นายเขมมชาติ  วัฒนโสภณ   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน    
 2. นางอัญชลี  เจริญสุข    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   
 3. นางสาวนันทนา  ภพพินิจ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   
 4. นางสาวศรัญญา  กองแก้ว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    การปฏิบัติงาน    
    O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. นางยุพดี  ดีอินทร์    ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
2. นางสาวปราณี  มงกุฎทอง   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ      
3. นางดลนพร  โสรัจจะ    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์         
4. นางสาวมาเรียม  ซอหมัด   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา       
5. นายเขมมชาติ  วัฒนโสภณ   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน         
6. นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        
7. นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย   ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   
8. นางเกษแก้ว ช่ืนรุ่ง    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
9. นายณัฐพงศ์ สินค้า    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี    
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การให้บริการ 
    O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
    O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
    O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
    O17 E-Service 

1. นางสาวปราณี  มงกุฎทอง   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ         
2. นางดลนพร  โสรัจจะ    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    
3. นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     
4. นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย   ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล     
5 .นางสาวชนัตพร  ปล้ืมปัญญา   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
    O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
    O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 
    O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

1. นางดลนพร  โสรัจจะ    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
 2. นายเขมมชาติ  วัฒนโสภณ   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  

3. นางสมจิตร  สืบอินทร์    นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ 
 4. นางอัญชลี  เจริญสุข    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   
 5. นางสาวนันทนา  ภพพินิจ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   

6. นางสาวภูษา  จัดพล    เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
    การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
    O21 แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
    O22 ประกาศต่างๆเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
    O23 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
    O24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
 1. นางดลนพร  โสรัจจะ    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

2. นางสมจิตร  สืบอินทร์    นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ 
3. นางสาวภูษา  จัดพล    เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  

 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
    O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
    O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
 1. นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย   ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
 2. นางเกษแก้ว ช่ืนรุ่ง     ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. นางสิริกาญจน์ ศรีลาพัฒน์   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 

/4. นายพงศกร... 
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 4. นายพงศกร  พลเสน    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   
 5. นายศรันย์  ต้ันธง    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
    การจัดการเรือ่งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    O30 ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    O31 ข้อมูลเชิงสถิติเร่ืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 
 1. นางยุพดี  ดีอินทร์    ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
 2. นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 3. นายณัฐพงศ์ สินค้า    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
    O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
    O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

1. นางยุพดี  ดีอินทร์    ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
2. นางสาวปราณี  มงกุฎทอง   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ      
3. นางดลนพร  โสรัจจะ    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์         
4. นางสาวมาเรียม  ซอหมัด   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา       
5. นายเขมมชาติ  วัฒนโสภณ   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน         
6. นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        
7. นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย   ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   
8. นางเกษแก้ว ช่ืนรุ่ง    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
9. นายณัฐพงศ์ สินค้า    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  
 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทจุริต  
 เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีจุดประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการ
ดำเนินการต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) คือ 1. การดำเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต   
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 
    O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 
    O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
 1. นางสาวปราณี  มงกุฎทอง   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

2. นางยุพดี  ดีอินทร์    ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
3. นายณัฐพงศ์ สินค้า    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  

    การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 
    O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
    O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. นางยุพดี  ดีอินทร์    ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
2. นางสาวปราณี  มงกุฎทอง   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  

                    /3. นางดลนพร...   
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3. นางดลนพร  โสรัจจะ    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์         
4. นางสาวมาเรียม  ซอหมัด   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา       
5. นายเขมมชาติ  วัฒนโสภณ   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน         
6. นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        
7. นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย   ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   
8. นางเกษแก้ว ช่ืนรุ่ง    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
9. นายณัฐพงศ์ สินค้า    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี    

    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
    O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม  

1. นางยุพดี  ดีอินทร์    ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
2. นางสาวปราณี  มงกุฎทอง   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ      
3. นางดลนพร  โสรัจจะ    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์         
4. นางสาวมาเรียม  ซอหมัด   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา       
5. นายเขมมชาติ  วัฒนโสภณ   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน         
6. นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        
7. นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย   ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   
8. นางเกษแก้ว ช่ืนรุ่ง    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
9. นายณัฐพงศ์ สินค้า    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี  

    แผนป้องกันการทุจริต 
    O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 
    O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 
    O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

1. นางสาวปราณี  มงกุฎทอง   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ   
 2. นางสาวชนัตพร  ปล้ืมปัญญา   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
    O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
    O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 1. นางยุพดี  ดีอินทร์    ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  
 2. นายณัฐพงศ์ สินค้า    ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี   
 
 มีหน้าที่  ดำเนินการแจ้ง ประสานงาน และจัดเก็บข้อมูลตามตัวช้ีวัดท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนดรูปแบบตามคู่มือจัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ 
กำกับดูแลตัวช้ีวัดระบุวิธีการและขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามกรอบระยะเวลา ตามภาระ
งานและคำส่ังมอบหมายงานท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 กำหนด โดยวัดผลการประเมิน
ของตัวชี้วัดและจากผลการประเมินตามช่วงระยะเวลา แล้วรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการปฏิบัติเผยแพร่บนเว็บไซต์สู่สาธารณชน 
ตามแบบข้อมูลท่ี สพฐ. กำหนด เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 สามารถติดตามผลจัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

/ออนไลน์... 
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ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนั้นจึง
ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายตามคำส่ังนี้ ดำเนินงานตามจัดการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : 
ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ส่ัง ณ วันท่ี 17  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

(นายสุชน วิเชียรสรรค์) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 

 
 



 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 
ที ่57/ 2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดและควบคุมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสเพ่ือป้องกันกำรทุจริต 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  

------------------ 
 
  ตำมที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำออนไลน์  (Integrity and Transparency Assessment Online :  
ITA Online) ซึ่งในกำรประเมินดังกล่ำวก ำหนดให้มีมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส เพ่ือป้องกันกำรทุจริตใน
หน่วยงำน  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 ได้จัดท ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส เพ่ือเป็นมำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติส ำหรับข้ำรำชกำรและบุคลำกรในสังกัด ให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปรำศจำกกำรทุจริต ดังนั้นเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม
และควำมโปร่งใส ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  
คณะกรรมการอ านวยการ 
1. นำยสุชน  วิเชียรสรรค์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  ประธำนกรรมกำร 

กรุงเทพมหำนคร เขต 2             
2. นำยอ ำนำจ  อัปษร  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ        กรรมกำร  

กรุงเทพมหำนคร เขต 2            
3. นำยอุดม  อินทำ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ        กรรมกำร  

กรุงเทพมหำนคร เขต 2    
4. นำงสำวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ        กรรมกำร  

กรุงเทพมหำนคร เขต 2                     
5. นำงยุพดี  ดีอินทร์  ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน          กรรมกำร  
6. นำงดลนพร  โสรัจจะ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์                            กรรมกำร       
7. นำงสำวมำเรียม  ซอหมัด ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ       กรรมกำร 
8. นำยเขมมชำติ  วัฒนโสภณ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                        กรรมกำร 
9. นำงสำวธนวัลย์ ปิติสุข  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ                กรรมกำร 
10. นำยสมชำย จิรำพิพัฒนชัย ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล         กรรมกำร 
11.นำงเกษแก้ว  ชื่นรุ่ง  ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ       กรรมกำร 
12. นำงสำวฐำปนีย์  ทองเกิด ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี         กรรมกำร 
13. นำงสำวปรำณี  มงกุฎทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
14. นำงสำวชนัตพร  ปลื้มปญัญำ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร          
 มีหน้าที่ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ วำงแผนกำรด ำเนินกำร ติดตำมและก ำกับควบคุมดูแลให้กำรด ำ เนินกำรตำม
มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ    
 

/คณะกรรมการด าเนินการ… 
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คณะกรรมการด าเนินการ 
     1. คณะกรรมกำรมำตรกำรระบบในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ 

1.1 นำยอ ำนำจ  อัปษร  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2    
1.2 นำงสำวชนัตพร  ปลื้มปญัญำ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศ    
    และกำรสื่อสำร  
1.3 นำงสำววภิำรัตน์  กองมะเริง พนักงำนรำชกำร 

     2. คณะกรรมกำรมำตรกำรในกำรป้องกันกำรรับสินบน 
2.1 นำยอุดม  อินทำ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2    

 2.2 นำงยุพดี  ดีอินทร์  ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
 2.3 นำงสำวฐำปนีย์  ทองเกิด ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี  
     3. คณะกรรมกำรมำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
 3.1 นำยอุดม  อินทำ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2       
 3.2 นำงยุพดี  ดีอินทร์  ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
 3.3 นำงสำวธนวัลย์  ปิติสุข ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
     4. คณะกรรมกำรมำตรกำรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต  

4.1 นำยอุดม  อินทำ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2       
 4.2 นำงยุพดี  ดีอินทร์  ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
 4.3 นำงสำวฐำปนีย์  ทองเกิด ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี 
 4.4 นำยณัฐพล  สินค้ำ  นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
     5. คณะกรรมกำรมำตรกำรกำรตรวจสอบโดยใช้ดุลพินิจ 
 5.1 นำยอ ำนำจ  อัปษร  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 
 5.2 นำยอุดม  อินทำ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2       
 5.3 นำงสำวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 
 5.4 นำงยุพดี  ดีอินทร์  ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
     6. คณะกรรมกำรมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 6.1 นำยอุดม  อินทำ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 
 6.2 นำงดลนพร  โสรัจจะ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
 6.3 นำงสมจิตร  สืบอินทร์ นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร 
 6.4 นำงสำวภูษำ  จัดพล  เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน 
     7. คณะกรรมกำรมำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 7.1 นำยอ ำนำจ  อัปษร  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 

7.2 นำยอุดม  อินทำ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 
 7.3 นำงยุพดี  ดีอินทร์  ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
 7.4 นำงดลนพร  โสรัจจะ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
 7.5 นำยสมชำย จิรำพิพัฒนชัย ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
 
 
 
 

/มีหน้าที ่ก ำหนด... 
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 มีหน้าที่ ก ำหนดรำยละเอียดมำตรกำร ขั้นตอน วิธีกำรปฏิบัติ และก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับติดตำมในแต่ละ
มำตรกำร เพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 2 
พร้อมทั้งสรุปผลกำรด ำเนินงำนเพื่อน ำข้อมูลไปพัฒนำ ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
  

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2565 
 
 
 

 
              (นำยสุชน วิเชียรสรรค์) 

                          ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต ๒ 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

คำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ท่ี  147/2565 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริต 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

------------------ 
 
  ตามท่ี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาออนไลน์  (Integrity and Transparency Assessment Online :  
ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมุ่งหวังให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการปรับปรุง พัฒนาตนเองใน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานท่ีมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตในหน่วยงาน โดยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้จัดทำรายงานการประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้
ตอบสนองต่อนโยบายได้อย่างครบถ้วน จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้  
คณะกรรมการอำนวยการ 
1. นายสุชน  วิเชียรสรรค์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา             ประธานกรรมการ 
    กรุงเทพมหานคร เขต 2 
2. นายอำนาจ  อัปษร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา             กรรมการ 
    กรุงเทพมหานคร เขต 2 
3. นายอุดม อินทา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   กรรมการ 
    กรุงเทพมหานคร เขต 2 
4. นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   กรรมการ 
    กรุงเทพมหานคร เขต 2 
5. นางสาวปราณี  มงกุฎทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ       กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา แนะนำ การประเมินความเส่ียงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เกิด
ประสิทธิภาพมีประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายต่อไป   
 
คณะกรรมการดำเนินการ 
1. นายอำนาจ  อัปษร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา            ประธานกรรมการ 
    กรุงเทพมหานคร เขต 2 
2. นางยุพดี  ดีอินทร์  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน           กรรมการ  
3. นางดลนพร  โสรัจจะ  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์          กรรมการ 
4. นางสาวมาเรียม  ซอหมัด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา        กรรมการ 
5. นางสาวธนวัลย์  ปิติสุข  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                 กรรมการ  
6. นายเขมมชาติ  วัฒนโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน               กรรมการ 
7. นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                    กรรมการ 
8. นางเกษแก้ว  ช่ืนรุ่ง  ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา            กรรมการ 
 
 

/9. นายณัฐพงศ์...  
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9. นายณัฐพงศ์ สินค้า  ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี          กรรมการ 
10. นางสาวปราณี  มงกุฎทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ       กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวชนัตพร  ปล้ืมปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 มีหน้าที่  วิเคราะห์ กล่ันกรอง และจัดทำรายงานการประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน วิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของความเส่ียงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเส่ียง ใช้ในการตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย 
  

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ส่ัง ณ วันท่ี 28 มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 
 

 
(นายสุชน วิเชียรสรรค์) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

คำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ท่ี 56/2565 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และกำหนดมาตรการ แนวทางขับเคล่ือน 

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
------------------ 

 
ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการติดตามการประเมินคุณธรรมและ  

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment 
Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 2 ต้องเข้ารับการประเมินดังกล่าว ในตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต O42 มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน จะต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกี่ยวกับประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่อง หรือจุดท่ี
ต้องพัฒนา แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคล่ือนการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความสำเร็จตามเป้าหมายท่ี 
กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้ 
   
1. นายสุชน  วิเชียรสรรค์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  ประธานกรรมการ 

กรุงเทพมหานคร เขต 2             
2. นายอำนาจ  อัปษร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา        กรรมการ  

กรุงเทพมหานคร เขต 2             
3. นายอุดม  อินทา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา        กรรมการ  

กรุงเทพมหานคร เขต 2             
4. นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา        กรรมการ  

กรุงเทพมหานคร เขต 2              
5. นางยุพดี  ดีอินทร์  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน          กรรมการ  
6. นางดลนพร  โสรัจจะ  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์         กรรมการ 
7. นางสาวมาเรียม  ซอหมัด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา       กรรมการ  
8. นายเขมมชาติ  วัฒนโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน              กรรมการ  
9. นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา              กรรมการ 
10. นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล         กรรมการ  
11. นางเกษแก้ว ช่ืนรุ่ง  ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา           กรรมการ 
12. นายณัฐพงศ์ สินค้า  ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี         กรรมการ                                                                                                                                                                                                                  
13. นางสาวปราณี  มงกุฎทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ       กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวชนัตพร  ปล้ืมปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

/มีหน้าท่ี ... 
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 มีหน้าที่ วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดมาตรการ แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน  
ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และกำกับ ติดตามผลการ
ดำเนินงานเพื่อนำไปสู่เป้าหมายในระดับ ดีเยี่ยม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ส่ัง ณ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
 

 
 
 

(นายสุชน วิเชียรสรรค์) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 

 
 

 
 
 
 



   

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต  ๒                                                                      
เร่ือง  เจตจำนงสุจริตในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒                                         

มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 

........................................... 
 ข้าพเจ้า นายสุชน  วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  
เขต ๒ ขอประกาศเจตนารมย์ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่สังคมว่าสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๒ มีเจตจำนงต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทำให้สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ เป็นองค์กรคุณธรรม มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใส  
โดยดำเนินการ ดังนี้ 

๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัดตลอดจนส่งเสริม
ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีกำหนด 

๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยม ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ัน รู้จักแยกแยะประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริต คอร์รัปช่ัน
ในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในท่ีเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บุคลากรในสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ และประเทศชาติ เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต อย่างยั่งยืน 

๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปช่ัน และไม่ทนต่อการทุจริตท่ีก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม  
อันจะส่งผลให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เกิดความละอายหรือ  
ความกลัว ท่ีจะกระทำการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

๔. มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเท่าทันต่อพลวัตของ
การทุจริตและสอดคล้องกับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

๕. มุ่งบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร 
และจะบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและพร้อม
แสดงความรับผิดชอบ หากการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ส่งผล
กระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 

๖. แนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖5 

         
 
 

                (นายสุชน  วิเชียรสรรค์) 
                               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต  ๒ 

 
 

 
 



 
 

แนวทางการดำเนินงานตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
เร่ือง  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒                                

มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ๑๐ ตัวชี้วัด  
.................................. 

  ๑.ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
     บุคลากรสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ปฏิบัติหน้าท่ีของรัฐ
อย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดำเนินการตามท่ีกฏหมายกำหนดอย่าง
เคร่งครัดและให้บริการกับประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการกับหน่วยงาน โดยไม่หวังส่ิงตอบแทนท่ีมิควรได้ 
     แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

๑.๑ บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเป็นไปตามข้ันตอนการ    
      ให้บริการประชาชน หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และไม่ส่งผล    
      เสียหายต่อราชการ 
๑.๒ บุคลากรทุกคนปฏิบั ติหน้าท่ี ด้วยความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่ เลือกปฏิบั ติ     
      ประสานงานต่าง ๆ ด้วยดี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พร้อมรับผิดชอบต่อหน้าท่ี      
      มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานราชการท่ีดี 

    ๑.๓ บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานโดยไม่หวัง 
           ส่ิงตอบแทนหรือประโยชน์ท่ีมิควรได้ เว้นแต่การรับโดยธรรมจรรยาท่ีปราศจาก    
           ผลประโยชน์แอบแฝงในทางมิชอบ 

๑.๔  ทุกกลุ่มต้องส่งเสริม สนับสนุน  ให้มีการทบทวนขั้นตอนการให้บริการประชาชนหรือ 
           ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานมี    
           ประสิทธิภาพ 

๒. ด้านการใช้งบประมาณ 
    บุคลากรสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ต้องสำนึกและ

ตระหนักถึงการ ใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินว่าเป็นงบประมาณท่ีได้มาจากเงินภาษีของราษฎร โดยต้องใช้จ่ายอย่าง
เหมาะสมและประหยัด ตามแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับกลุ่มงานท่ีกำกับ ดูแล 
รับผิดชอบด้านการเบิกจ่ายเงิน และการพัสดุ ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
๒.๑ บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการให้เป็นไปตาม 

วัตถุประสงค์ของการใช้จ่าย เพื่อก่อให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์แก่ราชการ 
    สูงสุด 

           ๒.๒ งานพัสดุต้องดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่าง 
                                    ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ   
                                    กำหนด 
           ๒.๓ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ 
                                    ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับกำหนดและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อแสดง 
                                    ถึงความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย ระเบียบหรือ 
                                    ข้อบังคับต่าง ๆ 
           ๒.๔ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ัน ต้องควบคุม ดูแลหรืออนุมัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
                                    เช่น ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
                                    ให้เป็นไปตามระเบียบและความเหมาะสม  
 
 



 
 
     ๓. ด้านการใช้อำนาจ 
         ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องมอบหมายงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน คัดเลือกบุคลากร
เพื่อปฏบิัติงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งส่ังการ กำกับ ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ขัด
ต่อกฏหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ อย่างถูกต้องและชอบธรรม 
 

          แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
        ๓.๑ ผู้บังคับบัญชาส่ังการหรือมอบหมายงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรมตามความเหมาะสม 
                      กับสถานภาพ ตำแหน่ง ระดับ คำนึงถึงความเส่ียงอันตรายและความเสมอภาคของ 
                      บุคคลตามหลักมนุษยธรรม พร้อมท้ังมีความเอาใจใส่ ติดตามงานท่ีส่ังการหรือ 
                      มอบหมายให้เกิดผลสำเร็จ 
  ๓.๒ ผู้บังคับบัญชาไม่ส่ังการหรือมอบหมายงานใด ๆ ท่ีนอกเหนือจากหน้าท่ีในราชการ   
                      ของผู้ใต้บังคับบัญชา ลักษณะเป็นเรื่องส่วนตัว เรื่องไม่เหมาะสม ไม่ว่าเพื่อตนเอง 
                      หรือผู้อื่น 
  ๓.๓  ผู้บังคับบัญชาต้องวางตัวเป็นกลาง ปราศจากอคติ มีความยุติธรรมในการประเมิน 
                       ปฏิบัติงานราชการหรือการปฏิบัติงาน  การใช้ดุลพินิจ  รวมถึงการพิจารณา 
                       ความดี ความชอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องเกิดความเป็นธรรมเสมอ พร้อมท้ังมี 
                       ความเป็นผู้นำท่ีรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
  ๓.๔  ผู้บังคับบัญชา บุคลากรทุกคน ต้องไม่ใช้ตำแหน่ง หรืออำนาจหน้าท่ีในราชการเพื่อ 
         แสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ หรือยินยอมให้บุคคลใดนำไปใช้ในการแสวงหา             
                       ประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
           ๔. ด้านการใช้ทรัพย์สินทางราชการ 
  บุคลากรสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ต้องใช้ 

ทรัพย์สินของทางราชการราชการเพื่อประโยชน์ในราชการ ไม่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ หรือยินยอมให้บุคคลใดนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ในทางท่ี  
ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม 

แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
   ๔.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกำกับ ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบในทรัพย์สินของ 
                                     ทางราชการท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หากทรัพย์สิน 
                                     เกิดการชำรุดหรือสูญหายให้รายงานหรือดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหรือ 
                                     ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีกำหนดไว้ 
   ๔.๒ การยืมทรัพย์สินของทางราชการไม่ว่าจะยืมภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                                     หรือบุคคลภายนอกยืมต้องดำเนินการท่ีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ  
                                     กำหนดไว้โดยเคร่งครัด 
   ๔.๓ งานพัสดุต้องส่งเสริม สนับสนุน การวางแนวทางหรือคู่มือในการใช้ทรัพย์สินของ 
                                      ทางราชการให้เกิดความเป็นระเบียบ มีระบบ และเพื่อป้องกันความเสียหายใน 
                                      ทรัพย์สินของทางราชการ 

      ๕. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ แผนการปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ     
มิชอบของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ และมาตรการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
พร้อมท้ังร่วมกันสอดส่องและแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อให้ปัญหาการทุจริตลดลงและหมดไป 
 
 
 



 
 

แนวทางปฏิบัติดังนี้  
   ๕.๑  ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการ    
                                       ว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและแผนป้องกันของสำนักงานเขต  
                                           พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
   ๕.๒ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการด้านนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ  
                                     ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานเขต 
                                     พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ในทุกรูปแบบ 
   ๕.๓ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับการบังคับบัญชาต้องกำกับ ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของ 
                                      ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการทุจริตและการเรียกหรือ 
                                      รับสินบนพร้อมท้ังไม่ละเลยการดำเนินการเมื่อพบพฤติกรรมในทางทุจริตหรือ 
                                      ประพฤติมิชอบ 
   ๕.๔ หน่วยตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีด้วยความเคร่งครัด 
                                      และรายงาน ให้ ผู้อำนวยการสำนั กงาน เขตพื้ น ท่ี การ ศึกษามั ธยม ศึกษา 
                                      กรุงเทพมหานคร เขต ๒ ทราบโดยตรง 
        ๖. ด้านคุณภาพการดำเนินงาน 
   บุคลากรสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ทุกคนต้อง
ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีท่ีได้รับมอบหมายโดยยึดหลักมาตรฐานการดำเนินงาน ตามข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกฎหมาย 
ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีกำหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับ
การปฏิบัติหน้าท่ี 

แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
   ๖.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับข้ึนการบังคับบัญชาต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติท่ีดีในการ 
         ปฏิบัติงาน มีการถ่ายทอดการปฏิบัติงานท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีตามวินัยข้าราชการ  

      ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และข้อบังคับต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน 
๖.๒ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒  
       ต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ มีความสุภาพเรียบร้อยใน   
       การให้บริการตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ พร้อมท้ังให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการ 
       ปฏิบัติราชการแก่ประชาชนหรือผู้มาติดต่อขอรับบริการได้อย่างถูกต้อง 
๖.๓ ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ท่ีช่วยให้การดำเนินงาน   
       ให้ เกิดความแม่นยำ ถูกต้อง และรวดเร็วในการปฏิบัติ ราชการ เพื่อให้ เกิด 
       ประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น 

 ๗. ด้านการปรับปรุงระบบการสื่อสาร 
  ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลของหน่วยงานท่ีต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดย 

จัดให้มีช่องทางการส่ือสารกับประชาชนผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ี
ทางราชการแจ้งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมท้ังเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
   ๗.๑ ทุกกลุ่มงานดำเนินการพัฒนาข้อมูลในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ให้มีข้อมูลท่ีประชาชน 

      สามารถรับรู้หรือข้อมูลท่ีต้องเผยแพร่ ให้เป็นข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
๗.๒ หน่วยงานต้องส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดช่องทางการรับฟังความคิดเห็ น 
       ข้อเสนอแนะหรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมท้ังมีเจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง  
       ร้องเรียนในหน่วยงาน 
 
 
 



 
 

            ๘. ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน  

   สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ต้องดำเนินการ 
ปรับปรุงพัฒนาระบบปฏิบัติงาน เพื่อให้กระบวนงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย สามารถให้
ความสะดวกแก่ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและส่งเสริมให้
ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ พร้อมท้ังเสริมสร้างภาพลักษณ์บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ และหน่วยงานให้มีความโปร่งใส เพื่อสร้างทัศนคติและความเช่ือมั่น
ของประชาชนท่ีดีต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 

แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  ๘.๑ หน่วยงานดำเนินการพฒันา ปรับปรุงหรือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ 

                ขั้นตอนการให้บริการตามแนวทางพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ 
                พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๘.๒ กลุ่มงานท่ีมีภารกิจในการให้บริการประชาชนต้องส่งเสริม สนับสนุนการดำเนิน 

           ภารกิจท่ีให้ประชาชนหรือผู้ท่ีมีส่วนได้เสียภายนอกเข้าร่วมการดำเนินภารกิจของ 
           สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ไม่ว่าจะเป็นด้าน 

                การรับฟังความคิดเห็น ด้านการวางแผน ด้านการดำเนินงานหรือด้านการ 
                ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงานตามภารกิจของ 
                สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 

 ๘.๓ หน่วยงานดำเนินภารกิจต่อประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความโปร่งใสและ 
      ตรวจสอบได้ พร้อมนำข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ท่ีได้รับจากประชาชนมาพัฒนา 
      และปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ 
      เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพท่ีดียิ่งขึ้น 

         ๙. ด้านการเปิดเผยข้อมูล 
   ๙.๑ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้อง 
                                      ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานดำเนินการตามแนวทางหรือมาตรการการเปิดเผย 
                                      ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒  
   ๙.๒  ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริม สนับสนุนในการนำข้อมูลของหน่วยงานและข้อมูลท่ี 
                                      ประชาชนควรทราบ หรือเกี่ยวกับการดำเนินภารภิจต่าง ๆ ของหน่วยงานลงใน   
                                      เว็ปไซต์สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
   ๙.๓  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ โดยฝ่าย 
                                       ประชาสัมพันธ์ต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้ช่องทางการส่ือสารในรูปแบบ  
                                       Social Network เช่น  Facdbook Twitter Line เพื่ อ ให้ประชาชนรับทราบ 
                                       ข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย 
   ๙.๔ ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน 
                                      เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ต่อสาธารณชน เพื่อแจ้ง 
                                      ข้อมูล ข่าวสารให้ประชาชนทราบและเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
                                      ตามภารกิจ 
 
 
 
 
 
 



 
 
         ๑๐. ด้านการป้องกันการทุจริต 
   บุคลากรสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ต้องดำเนิน
ภารกิจของตนเองตามแนวทางเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล 
การดำเนินงานทุกภารกิจปราศจากการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมท้ังเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ให้เป็นองค์กรท่ีปราศจากทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ และมีความยั่งยืนในการรับใช้สังคมไทยทางด้านการพัฒนาการศึกษา 

แนวทางปฏิบัติดังนี้ 
   ๑๐.๑ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
                                        กรุงเทพมหานคร เขต ๒  ทุกคนต้องดำเนินการตามแนวทางแห่งเจตจำนงในการ 
                                        บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 
   ๑๐.๒ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องไม่มีพฤติกรรมไปในทางทุจริต หรือประพฤติมิชอบ 
                                        หรือมีลักษณะความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนผลประโยชน์กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                                        ท่ีเข้าทำสัญญาโครงการหรือรับจ้างใด ๆ จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                                        มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
   ๑๐.๓ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ มีการประเมิน  
                                        ความเส่ียงการทุจริตและการกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือจัด 
                                        ความเส่ียงการทุจริต  



 

 

Announcement  of the Bangkok Secondary Educational  Service Area Office 2  
The will on a good conduct  in administration  of the Bangkok Secondary Educational  

Service Area Office 2 become  a good governance and transparency  organization 
………………………………………………………………………….    

 I, Suchon Wichiansan, Director of the Bangkok Secondary Educational  Service Area Office 
2, announced that. To manage with honesty in accordance with good governance, transparency 
and accountability. 
 To build confidence in the society. the Bangkok Secondary Educational  Service Area 
Office 2 has anti-corruption intentions. All forms of education will be maintained by the 
Bangkok Secondary Educational  Service Area Office 2 as a good corporate governance and 
transparency as follows.  

1. Duties and tasks are to be carried out according to the laws, rules and regulations in  
a full and strict manner. The personnel concerned are encouraged to follow the laws, rules and 
regulations as stipulated herein. 

2. Conscience is to be inculcated and awareness is created concerning the effort and will 
to oppose and prevent corruption. The personnel concerned are made to realize how to 
distinguish personal and public interests. Consciousness and virtues are to be developed in the 
personnel concerned. They are encouraged to develop consciousness in virtues and make the 
best effort to prevent corruption. The personnel of the Bangkok Secondary Educational Service 
Area Office 2 are to be aware of the adverse effects of corruption on their organization in 
particular and the country as a whole.  

3. Corruption-oriented behavior and corruption are totally unacceptable and not socially 
tolerated. With the sense of unacceptability and intolerance of corruption widely practiced, it is 
optimistically expected that the personnel of the area office and the schools under it will 
develop a sense of shame and dread. As a result, they will not be engaged in corruption. 

4 .  Commit to work with fairness, honesty, speed and efficiency. The dynamics of 
corruption and compliance with standards in the workplace. 

5 . Management is based on good governance. And together create a moral culture to 
occur in the organization. And budget management with transparency, cost-effectiveness.  
The benefits to the government. And show the liability. If the performance of the Bangkok  
Secondary Educational  Service Area Office 2 affected and occurred. Total damage to society. 

 
6. The implementation… 



6 . The implementation guidelines are in accordance with the details attached to this 
announcement. 

 
Announced on 30  March,  2022   
 
 
 
 

(Mr. Suchon Wichiansan)  
Director of the Bangkok Secondary Educational  Service Area Office 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guidelines for implementation of the Bangkok Secondary Educational  Service Area Office 2   
Intention  to Honor in Administrative  the Bangkok Secondary Educational  Service Area Office 2  

become  a good  governance and transparency  organization  
.................................................................................    

1. Duty perrorming aspect  
the Bangkok Secondary Educational  Service Area Office 2. Personnel must perform their  

duties as state as state officers on moral grounds in accordance with well-established work 
standards and principle of transparency by implementing strict law enforcement with no 
expectation for inappropriate remuneration. 

Guideline 
1.1  Every personnel must perform their duties in accordance with will-established work 

standards by providing services to the public on the basis of fair treatment without delay and 
affect to the Government. 

1 . 2  Every personnel must perform their duties with equality fairness without 
discriminatory and have a good communicating to benefit of officials together with responsible 
role achievement motivation. 

1 .3  Every personnel must perform their duties with morals and ethics in the work no 
expectation for inappropriate remuneration unless the correct receive without the covert 
benefit. 

1.4 Every personnel must perform the work by reviewing the procedures for efficient and 
up-to-date public service. 
2. Budgetary Management 

the Bangkok Secondary Educational  Service Area Office 2. Personnel must be aware and  
aware of the budgetary expenditure that come from tax of the public. The agency responsible 
for budgeting, drawing up and paying are to be operated with necessary transparency and 
accountability. Follow the principle of Sufficiency Economy. 

Guideline 
2.1 Every personnel mustrealize to spend the budget according to the purpose of value 

of money and advantage to the government agency actually.  
2.2 Procurement Sections must carry out procurement process transparent and verifiable 

at all stages as required by law, regulation or ordinances. 
2.3 Finance Divisions must report the budget spending data accordance with the laws 

and regulations and disclose information report to the public for transparency in management 
budget which is inconsistent with laws or regulations. 



2.4 Supervisors at all levels must control the withdrawal-pay the budget appropriately, 
such as overtime, travel expenses, etc. 

3. Administrative Power 
Supervisors of all agencies at all levels must assign the task, evaluate performance, 

personnel selection to work fairly no discriminate as well as command the subordinate to 
perform duties under of law and regulation accurately and correctly. 

Guideline 
3.1 The supervisors must order or assign the tasks correctly fairness based on ability, 

suitably, position, office level, consider to risk and danger equality of personal humanitarian and 
carefulness follows work assignment to be successful. 

3.2 The supervisors must not order or assign any work. In addition to the duties in official 
of the subordinate private business or unsuitable for others. 

3.3 The supervisors must be a neutral Leader without prejudice, with responsibility for 
fairness and impartiality in assessing performance, using discretion in various matters. Including 
considering the liking for subordinates must always be fair and having leadership for their duties. 

3.4 The supervisors or personnel must not use position or the authority in the 
government to exploit the wrong or allow any personnel to take advantage unlawful 
exploitation. 

4. Property of the Government 
the Bangkok Secondary Educational  Service Area Office 2. Personnel must use for 

government property for the benefit of the government do not take it to unlawful use or 
intended to any personnel use for their own or others.  

 
 
 
Guideline 
4.1 All directors at every level must control ,maintain the property of government is 

available. If the property is damaged or lost must report and comply with the law and 
regulations. 

4.2 Borrowing asset of the government, whether inside at Marine Department or outsider 
must actualize the law or regulations. 

4.3 Procurement Sections must support the method or manual for asset of the 
government regularly system and damage protection in asset of the government. 

5. Modify Corruption-Free 



Every agency must comply with the National Anti-Corruption strategy phase 3 (2017 - 
2021) the prevention and suppression of corruption and misconduct within the Bangkok 
Secondary Educational  Service Area Office 2 and measures involve to modify corruption-free 
search which will ultimately lead to a decline in corruption cases.  

Guideline 
5.1 All departments must carry out activities and projects in line with the guidelines of 

the action prevention and suppression of corruption and the misconduct of the Bangkok 
Secondary Educational  Service Area Office 2. For the fiscal year 2019 - 2012, report the results 
of the current fiscal year as required by the board of standards the transparency of the Bangkok 
Secondary Educational  Service Area Office 2.    

5.2 All departments must support the implementation of policies or measures in the 
prevention and suppression of corruption and misconduct within the Bangkok Secondary 
Educational  Service Area Office 2.  

5.3 The group directors and all levels must control and monitor the performance of 
subordinates to be accurate free of corruption with no ignore to proceed when found 
misconduct. 

5.4 Internal audit group must carry out an internal audit accordance with the annual 
internal audit planning fiscal year which is strictly enforced and directly report to the director of 
the Bangkok Secondary Educational  Service Area Office 2.  

 
 
6. Quality 
The personnels of the Bangkok Secondary Educational  Service Area Office 2 must 

perform their duties according to their responsibilities, based on operational standards, 
procedures, rules and regulation to be neat efficiency and effectiveness with the official duty. 

Guideline  
6.1 The group directors and all levels must behave, discipline, good attitude to work and 

good example to all subordinates follow the code of professional ethics for colleagues. 
6.2 The personnels of the Bangkok Secondary Educational  Service Area Office 2 must 

perform the duty of providing the people with the willingness, politeness and accurate 
information that is beneficial to the government and people.  

6.3 All departments must promote, support for innovation that helps them to operate 
correctly and quickly in order to achieve more efficiency. 

7. Communication Performance 



All departments must disclose the information to the public by communication channel 
accurately the public and everybody is easily to visit them. 

Guideline 
7.1 All departments must develop the information on the website that the people 

should acknowledge or is published to the public to be correct and up to date. 
7.2 The organization must establishes the information network for providing any 

information or consulting with people on its performance of duty including the coordinating 
officer to facilitate for gathering requests of people. 

8. Improvement Service system 
the Bangkok Secondary Educational  Service Area Office 2 must improve the work 

system to be efficiently, rapidly, up to date, population satisfied and encouraged people or 
visitors.  
           The stakeholders or visitors participate in the missions. It also enhances the 
transparency image of the officers and the office and makes the confidence to the public. 

Guideline 
8.1 All departments improve or revise the work procedures with the guidelines for the 

facilitation of the authorization act on 2015. 
 
8.2 All departments works for public service, to support the people and the external 

stakeholders such as listening the opinions, planning, operating, operating evaluation, etc.,  
to ensure transparency of the Bangkok Secondary Educational  Service Area Office 2 mission.  

8.3 All departments work in the transparency and accountability and use the advising 
and complaining to develop and improve for the efficiency. 

9. Information disclose 
the Bangkok Secondary Educational  Service Area Office 2 shares the informations on the 

office's  website  and the officers website  such as news, public  relation,  communicate with  
people (Social Network), procedure or service, annual budget plan, procurement
 management, development of personnel,  management of fraud complaints and 
channels  of public participation  on website  to the public to know the transparency  in the 
management and operation  of the office. 

Guideline 
9.1 The department of public relations must promote and support all departments to 

follow the guidelines or measures to disclose information to the public under the Official 
Information Act, B.E.2540 and the laws or rules. 



9.2 All departments must let the people known information of the various mission on 
the office's website. 

9.3 The public relations department must support the communication on social 
networks such as Facebook, Twitter, Line, Etc. to the public. 

9.4 All departments must reveal the informations in the ways that the office assigned to 
show the transparency. 

10. Fraud Preventions 
The Bangkok Secondary Educational Service Area Office 2 must work under the will and 

guidelines with  honesty, transparency  and good governance. All operations must be free from 
corruption and can be investigate that the way to build the organizational  culture include 
honesty, transparency, good governance, professional  ethics and Sustainable Serve society of 
educational development.  

Guideline 
10.1 All directors at every level and personnel must work under the will and guidelines 

with honesty, transparency and good governance. 
10.2 All directors at every level must not corruption, misconduct or relationship that 

mutual benefits with the stakeholders who employment contract or work as employee. 
10.3 Legal affairs and litigation group must support the risk assessment in corruption and 

LAY DOWN the guidelines and MEASURES for preventing and managing the risk corruption in 
order to prevent the corruption in the office. 

 



 

 
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

เร่ือง นโยบายการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) 
.................................................................... 

 
  ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและมอบ
นโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 
ภายใต้แนวคิด “กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOE TRUST & Zero Corruption) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เพื่อสร้างความตระหนัก กระตุ้น ปลูกจิตสำนึกการ 
ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริตให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
หน่วยงาน 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พิจารณาแล้วเห็นว่ าเพื่อให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว และตระหนักถึงความสำคัญในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต รวมท้ังสร้าง
ค่านิยม ทัศนคติ จิตสำนึกและพฤติกรรมของบุคลากรในสังกัด เพื่อหลีกเล่ียงการกระทำอันมีผลต่อดุลยพินิจ หรือ
การตัดสินใจในการปฏิบัติต่อหน้าที่ซึ ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และเป็นการ
ป้องกันการทุจริตมิชอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 จึงประกาศนโยบาย 
การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) ดังนี้ 
  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ท้ังในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและในสถานศึกษาทุกระดับ งดรับและให้
ของขวัญในเทศกาลปีใหมห่รือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าท่ี 
  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากร ุงเทพมหานคร เขต 2 ทั ้งในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาและในสถานศึกษาทุกระดับ  
ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของรางวัล ของกำนัล หรือประโยชน์ต่างๆ 
  3. การแสดงความยินดี ความปรารถนาดี หรือการแสดงการต้อนรับของบุคลากรภายนอกควรใช้
วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร หรือส่ือสังคมออนไลน์แทนการให้ส่ิงของ 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
 

ประกาศ ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 
 
 
 
 

(นายสุชน วิเชียรสรรค์) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ 
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