
กรอบการด าเนินงาน 
รายการ เอกสารหลักฐาน วิธีด าเนินการ 

มาตรฐานเขตสุจริต (มาตรฐาน 4) คู่มือ “คนสุจริต งานสุจริต เขตสุจริต” / แบบประเมิน ระดมความคิด / ชี้แจงการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) คู่มือวิทยากรการป้องกันการทุจริต อบรมปฏิบัติการ 

การให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 

EB 1 
Print Screen / ชื่อโครงการ  งบประมาณ  ผู้ซื้อซอง ผู้ยืน่ซอง ผู้ได้รับ
คัดเลือก 

ประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบจัดท า 

EB 2 ประกาศ  /  Print Screen 

EB 3 

1) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  /  Print screen  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557    

2) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง   

3.1) รายงานการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง  

3.2) รายงานการวิเคราะห์ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้าง   
4) รายงานแสดงสิ่งที่ปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง   /  ข้อมูล
แสดงผลการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

EB 4 

1) บันทึก/หนังสือสั่งการ/แนวทางการปฏิบัติงาน  /  คู่มือการปฏิบัติงาน  /
คู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงาน  /  รายงานผล
การปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน  /  คู่มือก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

 

1.  อบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรจัดท าคู่มือ                 
การปฏิบัติงานเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
ตามภารกิจหลัก 
2.  อบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรรายงานผล          
การปฏิบัติงาน 



ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ 

EB 5 

1) เอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน  /  Print screen  /  บัตรคิวการให้บริการ  /  
ทะเบียนควบคุมการให้บริการรับเรื่อง  /  เกณฑ์การพิจารณาเพ่ือลดการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 
2) แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน  / แนวทางการปฏิบัติงาน  / คู่มือการ
ให้บริการ  /  Print screen แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือคู่มือการ
ปฏิบัติงานจากเว็บไซต์ 
3) ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่  / ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

ประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบจัดท า 

การมีส่วนร่วม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 

EB 6 

1)  รายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อและรายละเอียดความคิดเห็นของบุคคล 

2)  โครงการ  /  รายงานการประชุม  /  รายงานสรุปการร่วมจัดท าแผนหรือ
โครงการ  /  ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมจัดท าแผนหรือโครงการ ประกอบ          
ค าบรรยาย 

3)  โครงการ  /   รายงานการประชุม  /  รายงานสรุปการร่วมด าเนินการตาม
โครงการ  /  ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมด าเนินการตามโครงการ ประกอบ   
ค าบรรยาย 

4)  รายงานติดตามผลการด าเนินงาน  /  รายงานผล  /  ภาพถ่ายการด าเนิน
โครงการ 

5)  รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามรูปแบบของส านักนโยบายและแผนฯ 
สพฐ.  /  รายงานการประชุมตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย              
งานสารบรรณ 
 

 

อบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 



การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

EB 7 

1)  โครงสร้างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  /  แผนผังการปฏิบัติงาน  /   
ค าสั่งการปฏิบัติงาน 

2)  Print screen เอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือสื่อสังคมของส านักงาน         
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
3)  ระบุหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือหมายเลข Call Center  /  บรรจุอยู่ใน
โครงสร้างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  /  แผนผังการปฏิบัติงาน  /  ค าสั่ง
การปฏิบัติงาน 

4)  หนังสือพิมพ์  /  วารสารจุลสาร  /  แผ่นพับ  /  โทรทัศน์  /  วิทยุ,              
วิทยุชุมชน  /  สื่อสังคม  /  อ่ืนๆ โปรดระบุ 

อบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร 

การตอบสนองข้อร้องเรียน 

EB 8 

1)  คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน  /   แผนผังปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน 

2)  คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน  /  แผนผังปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน 

3)  คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน  /  แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน 

4)  Print screen รายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
จากเว็บไซต์ของส านักงาน 
5)  รายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป 

ประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบจัดท า 

การต่อต้านการทุจริตในองค์กร 

EB 9 

1)  รายงานการประชุมหรือสัมมนาเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  /  ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก) กิจกรรม
เกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 
2)  คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

อบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน / คู่มือหรือประมวลจริยธรรม

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 



3)  รายงานผลการฝึกอบรมตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  /  ภาพถ่าย ประกอบกิจกรรมการให้ความรู้ตาม
คู่มือหรือประมวลจริยธรรม (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก) เกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

4)  รายงานผลการด าเนินงานปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

5)  แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 

6)  รายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  /  บันทึก
ข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

7)  รายงานการปรับปรุงระบบการท างานจากข้อเสนอแนะรายงานผล          
การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  /  บันทึกข้อความรายงาน
ผลการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์        
ทับซ้อน 

EB 10 

1)  รายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2)  รายงานผลการด าเนินตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต (อย่างน้อย 1 โครงการ) 
3)  ปีงบต่อไป 

อบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแผนปฏิบัติการด้าน 
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

EB 11 

1)  รายชื่อคณะกรรมการ/ชมรม/สมาชิกของกลุ่ม วัตถุประสงค์ของ             
การจัดตั้งกลุ่มและระเบียบหรือแนวทางการด าเนินงานของกลุ่ม  /               
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 

2)  ผลการด าเนินงานของกลุ่ม  /  ภาพถ่ายกิจกรรมการรวมกลุ่ม              
(ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก) 

อบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรการจัดตั้งกลุ่ม 

 


