แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎรธำนี เขต ๑
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

คำนำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาเนินการภายใต้ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึ กษา ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ว่ าด้ ว ยการป้อ งกัน และปราบปรามการทุ จริ ต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564) และเป็ น ไปตามแนวทางการจัด ทางบประมาณในลั ก ษณะบู รณาการเชิงยุ ทธศาสตร์
ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แนวทาง
หลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการ
ทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต
ขอขอบพระคุณผู้ มีส่ ว นเกี่ย วข้องที่ให้ ความร่ว มมือในการจัดทาแผนปฏิบัติ การป้องกั นการทุจริ ต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ธานี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนสาเร็จ
เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ
นโยบายสาคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการลดน้อยลง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎรธำนี เขต ๑

สำรบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑
ความเป็นมา
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

๒

แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

๕

ส่วนที่ ๒ บริบทที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี

๖
๖

ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๑๓

นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

๒๑

กระทรวงศึกษาธิการ MOU ต่อต้านการทุจริต

๒๓

ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒๔

สวนที่ ๑
บทนำ
ควำมเป็นมำ
การทุ จ ริ ต ในสั ง คมไทยระหว่า งช่ว งเวลากว่ าทศวรรษ ส่ งผลเสี ยต่ อประเทศอย่า งมหาศาล และ
เป็น อุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริต
ทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมาย
และส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง
รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรั ฐ มนตรี ได้ ป ระกาศนโยบายในการป้อ งกั นและปราบปรามการทุจ ริต ปรากฏในด้ านการส่ งเสริ ม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรี
ของความเป็ น ข้ า ราชการและความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ควบคู่ กั บ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพื่อป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก
หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องเปิด
โอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอน
ยืดยาวใช้เวลานาน ซ้าซ้อนและ เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดาเนินการของ
ทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ที่มุ่งเสริม
ปลูกจิตสานึ กให้ สั งคมไทยมีวินั ย และยึดมั่น ในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างบูรณาการ โดยให้ประชาชนมีบทบาทสาคัญในกระบวนการดาเนินงานอย่าง
มีส่วนร่วม โปร่งใสเสมอภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มี อย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม
กระจาย ถ่วงดุลอานาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระบบข้อมูล
สารสนเทศ รวมทั้ ง พั ฒ นาและเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต อย่ า ง
มีจรรยาบรรณ และต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์ การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่ างรวดเร็ ว ต่ อเนื่ อ ง และบทเรี ย นที่ ได้ รั บ จากการเปลี่ ย นแปลงยุ ทธศาสตร์ ช าติ ว่ าด้ ว ยการป้ อ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับ ที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้ว ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ สอดคล้องกับ สภาพปัญหาและสถานการณ์การดาเนินงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหา
หรือสถานการณ์การทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการคานึงถึงบทบาทของ
ทุก ภาคส่ ว นไม่ ว่ าจะเป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาควิ ช าการ องค์ ก รสาธารณะ สื่ อมวลชน และ
ภาค ประชาสังคม เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ชาติฯ การ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ๑

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุล าคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้อ งกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กาหนดพันธกิจหลัก เพื่อสร้างวัฒนธรรมการ
ต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มมี าตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริตยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนา
ระบบป้ องกัน การทุจ ริ ตเชิงรุ ก ปฏิรู ปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัช นี
การ รั บรู้ การทุจริ ตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ ช าติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทย
มีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
สานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) ได้ ก าหนดแนวทางการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และ
ปราบปราม การทุ จ ริ ตและประพฤติมิ ช อบ เพื่อ ให้ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานภาครัฐ แปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ ชาติฯ ไปสู่ การปฏิบัติโดยกาหนดไว้ ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี โดยให้ ยึ ด กรอบยุ ทธศาสตร์ ห ลั กที่ ใช้ ในการจัดทาแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ให้คานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนแม่บทบูรณาการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) จึงนามาสู่การ
จั ดทาแผนปฏิ บั ติ การป้ องกัน การทุจ ริ ต ส านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธ านี เขต ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติและนโยบายสาคัญ อัน จะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วน
ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ลดน้อยลง
กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment – ITA)
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต ๑
สานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ
การประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดย ใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยสานักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษาไดพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมินสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้เริ่ม
ดาเนิ นการในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒ นาใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นตามลาดับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการ
ของหน่ว ยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริห ารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมทีส่ ะท้อนไดจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนเสียภายนอก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ๒

๑. เครื่องมือในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
เครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ มี ๓ เครื่องมือ ได้แก่
1) แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT)
2) แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment : EIT)
3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT)
๒. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต ๑
๒.๑
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) สรุปได้ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘
๒๕๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒

ผลคะแนน ITA
๘๓.๙๔
๘๘.๕๕
๘๓.๗๗
๙๐.๗๖
๘๗.๙๓

พัฒนาการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ผลต่างของคะแนน ITA
+๔.๖๑
-๔.๐๐
+๖.๐๐
-๒.๐๐

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ๓

๒.๒ ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการด าเนิ น งานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ร าษฎร์ ธ านี เขต ๑ ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๖๒ โดยภาพรวมได้ ค ะแนน
ร้อยละ ๘๗.๙๓ ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good) โดย
ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน สูงสุด ๙๖.๐๓ คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ
ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนน ๗๙.๔๖ คะแนน

๒.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุร าษฎร์ ธานี เขต ๑ เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรและ
เจ้ าหน้ าที่ที่ป ฏิบั ติงานในส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ รับบริการหรือผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยของสานักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษา และจากเอกสารหลั กฐานการเปิดเผยข้อมูล ผ่ านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เรียบตามลาดับคะแนนได้ดังนี้
ตัวชี้วัด
ประเด็นตัวชี้วัด
คะแนน
ระดับ
หมำยเหตุ
๑
การปฏิบัติหน้าที่
๙๖.๐๓
A
ผ่าน
๕
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
๙๔.๑๖
A
ผ่าน
๓
การใช้อานาจ
๙๓.๓๐
A
ผ่าน
๔
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
๙๓.๑๖
A
ผ่าน
๖
คุณภาพการดาเนินงาน
๙๑.๒๙
A
ผ่าน
๒
การใช้งบประมาณ
๘๗.๙๒
A
ผ่าน
๗
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
๘๓.๕๖
B
ไม่ผ่าน
๘
การปรับปรุงระบบการทางาน
๘๓.๕๖
B
ไม่ผ่าน
๙
การเปิดเผยข้อมูล
๘๑.๗๙
B
ไม่ผ่าน
๑๐ การป้องกันการทุจริต
๗๙.๔๖
B
ไม่ผ่าน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ๔

แนวทำงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎรธำนี เขต ๓ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีแนวทางและขั้นตอนดังนี้
๑. ศึกษาวิเคราะห์/ทบทวนข้อมูล แลบริบททีเ่ กี่ยวข้อง
๒. จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต ๑ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยใช้ ก รอบแนวทางตามยุ ท ธศาสต์ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปราม การทุจริต ระยะที่ ๓ และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓. เสนอแผนปฏิบัติกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาให้ ความ
เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ๕

ส่วนที่ ๒
บริบทที่เกี่ยวข้อง
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี
เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้
๑. ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ ๒๐ ปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ๖

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ๗

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ๘

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ๙

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ๑๐

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ๑๑

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ๑๒

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ๑๓

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ๑๔

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ๑๕

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ๑๖

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ๑๗

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ๑๘

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ๑๙

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ๒๐

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ๒๑

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ๒๒

กระทรวงศึกษำธิกำร MOU ต่อต้านการทุจริต
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เป็ น ประธานและร่ ว มเป็ น สั ก ขี พ ยานพิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ
ในการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่าง มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับองค์กรแนวร่วมการ
ต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ, สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.),
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ (อกท.), สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ,
บริ ษั ท ที เ คเค คอร์ ป อเรชั่ น จ ากั ด และบริ ษั ท อสมท จ ากั ด (มหาชน) ณ ห้ อ งประชุ ม ราชวั ล ลภ
กระทรวงศึกษาธิการ
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการต่อต้านการทุจริต
อีกวาระหนึ่ง โดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กับ
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต, บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จากัด และบริษัท อสมท จากัด (มหาชน) ซึ่งได้เห็นชอบ
ร่ ว มกัน ในความร่ ว มมือ ที่ส นั บ สนุ น และส่ งเสริม กิจกรรม ด้ านการต่อต้ านการทุจริ ตครั้งนี้ โดยปฏิบั ติตาม
นโยบายของรัฐบาลในการศึกษาเรียนรู้ การทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมให้มีธรรมาภิบาล
ตลอดจนการป้องกันการทุจริต ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ ในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุ จ ริ ต พั ฒ นาระบบป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต เชิ ง รุ ก และสอดคล้ อ งกั บ นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ย
ความมั่นคงแห่งชาติ ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต รวมทั้งยกระดับค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการต่อต้านการทุจริต
ทั้งนี้ ขอให้น้อมนาพระราชดารัส พระบรมราโชวาท แนวพระราชดาริ พร้อมทั้งสืบสานศาสตร์ ในทุก
รัชกาลที่ได้พระราชทานไว้ โดยเฉพาะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) มาเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานต่อต้านการทุจริต
โดยให้ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องความสุจริต เกียรติยศ ศักดิ์ศรี บทบาทหน้าที่ ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์
ความสามัคคีปรองดอง การเป็ นแบบอย่างที่ดี ซึ่งเป็นคุณสมบัติอันสาคัญยิ่งของผู้เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อน
งานต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม การเป็ น พลเมื อ งที่ ดี ด้ ว ยการปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ความมีจิตสาธารณะ เพื่อให้คนในชาติเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ อีกทั้งให้ความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ต่อเจ้าหน้าที่ บุคลากร อาสาสมัครและผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมให้
มากยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่ การเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และพัฒนากระบวนการทางานด้านการต่อต้าน
การทุจริตในมิติต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์และนาองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาองค์กรต่อไป

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ๒๓

ส่วนที่ ๓
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต ๑
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
วิสัยทัศน์ :
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต
พันธกิจ :
๑. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร
๒. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
๓. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต
เป้ำประสงค์ :
๑. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ รับรู้ ตระหนัก และ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
๒. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ มีผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย เพื่อผลักดันให้ดัชนี ภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงยุทธศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
๑. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
๒. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมพัฒนาพึงพอใจในการพัฒนาเชิงรุก
ด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ ๘๐
๓. ร้ อ ยละของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมี ค วามพึ ง พอใจ
การเสริมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตใน สพท. ด้วยระบบ Web-based – Training ผ่านสื่อ
ออนไลน์ ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ ๘๐
๔. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมทาความดี สร้างจิตสานึก
สาธารณะ มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ ๙๐
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพ
สั ง คมให้ เ กิ ด ภาวะที่ ไ ม่ท นต่ อ การทุ จ ริ ต โดยเริ่ ม ตั้ งแต่ ก ารป้ อ งกั นและการสร้ า งสั ง คมด้ว ยกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒ นธรรมต่อร้านการทุจริต และปลูกฝั ง
ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อม
เกลาทางสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และ
เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การดาเนินการจะกาหนด
กลยุทธ์ และแนวทางการดาเนิ นการตามกลยุทธ์และตัว ชี้วัดความส าเร็จ เพื่อให้ทุกส่ วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ นาไปกาหนดเป็นแผนงานโครงการของส่วนราชการต่อไป
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ๒๔

เป้าประสงค์
บุคลากรทุกระดับ
รับรู้ ตระหนัก
และปฏิบตั ิหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)
-

๑.การประกาศ
๑.๑ กาหนดนโยบายและ
เจตนารมณ์
ประกาศเจตจานงในการ
บริหารงานด้วย
บริหารจัดการศึกษามุ่งสู่
ความซื่อสัตย์สุจริต
องค์กรยุคใหม่ ตามหลัก
มุ่งสู่องค์กรยุคใหม่
ธรรมาภิบาล โปร่งใส
ตามหลัก
ตรวจสอบได้
ธรรมาภิบาล โปร่งใส
ตรวจสอบได้
๒. เสริมสร้าง
๒.๑ อบรมพัฒนาเชิงรุก
ความตระหนักรู้
ด้านการป้องกันการทุจริต
ในการป้องกัน
และส่งเสริมคุ้มครอง
การทุจริต
จริยธรรม ผ่านระบบ
วีดิโอคอนเฟอเรสน์

ร้อยละของความสาเร็จ
ตามแนวทางปฏิบัติงาน

ร้อยละของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ที่เข้าร่วม
พัฒนาพึงพอใจ
ในการพัฒนาเชิงรุก
ด้านการป้องกันการ
ทุจริตและส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรม
ในระดับมากขึ้นไป

๑๕,๘๐๐

๒.๒ การเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้ ในการป้องกัน
การทุจริตใน สพท.
ด้วยระบบ
Web-based-Training
ผ่านสื่อออนไลน์

ร้อยละของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
การเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต
ใน สพท. ด้วยระบบ
Web-based-Training
ผ่านสื่อออนไลน์
ในระดับมากขึ้นไป

๑,๕๐๐

ทาความดี สร้างจิตสานึก
สาธารณะ

ร้อยละของข้าราชการ
และบุคลากรทาง
การศึกษา ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจ
ในระดับมากขึ้นไป

๑๙,๓๐๐

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ๒๕

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก
การด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ มี เ ป้ า หมายมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นากลไกและกระบวนงานด้ า น
การป้องกันทุจริตของประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริต
หรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัย ทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร
และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล
มากยิ่งขึ้น
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

สานักงานเขตพื้นที่
1. พัฒนาและ
การศึกษประถมศึกษา
ยกระดับการ
สุราษฎร์ธานี เขต ๑
ทางานให้
มีผลการประเมิน
สอดคล้องกับการ
คุณธรรมและ
ประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใสในการ
และความโปร่งใส
ดาเนินงาน เป็นไป
ในการดาเนินงาน
ตามเป้าหมายหรือ
ของหน่วยงาน
สูงกว่าเป้าหมาย
ภาครัฐ (ITA)

โครงการ/กิจกรรม

๑.๑ ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เตรียมความพร้อมการตอบ
แบบสารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ออนไลน์
- ประชุมชี้แจง
- จัดทาฐานข้อมูล
- ปรับปรุงเว็บไซต์
www.surat๑.go.th
เพื่อผลักดันให้ดัชนี
๑.๒ ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน
จัดทาฐานข้อมูลโรงเรียน
(CPI) ของประเทศไทย
ในโครงการโรงเรียนสุจริต
เพิ่มสูงขึ้น
เพื่อเตรียมรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของ
สถานศึกษา
2. ขับเคลื่อนนโยบาย ๒.๑ จัดทาแผนการป้องกัน
และยุทธศาสตร์
การทุจริตของสานักงาน
ด้านการป้องกัน
เขตพื้นที่การศึกษา
การทุจริตและ
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
ประพฤติมิชอบ
เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ
สู่การปฏิบัติ
๒๕๖๓
3. เสริมสร้าง
๓.๑ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์,
ภาพลักษณ์ทดี่ ี
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
ขององค์กร
หน้าสานักงาน และจัดทา
โดยสร้างการรับรู้
วารสารประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ และ
การดาเนินงาน
ในด้านการป้องกัน
การทุจริต

ตัวชี้วัด
ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วม
ประชุม มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เครื่องมือในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ง
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์

งบประมาณ
(บาท)
๒๒,๖๐๐

จานวนโรงเรียนใน
โครงการโรงเรียนสุจริต
มีฐานข้อมูล เพื่อเตรียม
รับการประเมิน ITA
ของสถานศึกษา

๘๑,๘๔๐

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต
ประจาปี

-

จานวนสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ที่เป็นสื่อ
สิ่งพิมพ์
และ
สื่อออนไลน์

๒๗,๕๐๐

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๖๘,๕๔๐
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ๒๖

ระยะเวลำดำเนินกำร/ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม

ไตรมาส ๑
ต.ค.
๖๒

๑. อบรมพัฒนาเชิงรุก
ด้านการป้องกัน
การทุจริต
และส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรม
ผ่านระบบ VDO
Conference
๒. การเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้
ในการป้องกัน
การทุจริตใน สพท.
ด้วยระบบ
Web-basedTraining
ผ่านสื่อออนไลน์
๓. ทาความดี สร้าง
จิตสานึกสาธารณะ
๔. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมการ
ตอบแบบสารวจ
หลักฐานเชิง
ประจักษ์การ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ออนไลน์
๕.จัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์
รณรงค์ต่อต้าน
การทุจริต
๖. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทา
ฐานข้อมูลโรงเรียน
ในโครงการโรงเรียน
สุจริต เพื่อเตรียม
รับการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
๖๒ ๖๒ ๖๓ ๖๓

มี.ค.
๖๓

เม.ย.
๖๓

พ.ค. มิ.ย.
๖๓ ๖๓

ไตรมาส ๔

ก.ค. ส.ค.
๖๓ ๖๓

ผู้รับผิดชอบ
ก.ย.
๖๓
พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
สิงหนาท คงทรัพย์
ดวงมณี ฉิมพลี

สิงหนาท คงทรัพย์
พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
ดวงมณี ฉิมพลี

เจด็จ หนูแกล้ว
พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
ดวงมณี ฉิมพลี
ดวงมณี ฉิมพลี
พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
สุจารี ชัยประดิษฐ์

พิมพ์มาดา เรืองนุ้ย
สิรภัทร เซี่ยงฉิน

สุจารี ชัยประดิษฐ์
ดวงมณี ฉิมพลี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ๒๗
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ภาพการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการตอบตัวชี้วัด OIT

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
ที่ 93 /2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อน เตรียมดำเนินกำร และจัดทำข้อมูล
เพื่อรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
…………………………............
ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ และ สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึก ษำขั้นพื้ นฐำน ได้ดำเนิน โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่ง ใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ผ่ำนระบบกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System :
ITAS) ที่สำนักงำน ป.ป.ช. พัฒนำขึ้น เพื่อให้เกิดกำรสนับสนุนต่อกำรยกระดับค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย โดยจำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) กำรปฏิบัติ
หน้ำที่ 2) กำรใช้งบประมำณ 3) กำรใช้อำนำจ 4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
6) คุณภำพกำรดำเนินงำน 7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 8) กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน 9) กำรเปิดเผยข้อมูล
10) กำรป้องกันกำรทุจริต โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 3 แบบ ได้แก่
1) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT) ตัวชี้วัดที่ 1-5 ใช้ 30 คำถำม
2) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency
Assessment : EIT) ตัวชี้วัดที่ 6-8 ใช้ 15 คำถำม
3) แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data External Integrity and Transparency
Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 ใช้ 43 ข้อมูล
เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนและกำรเตรี ย มรั บ กำรประเมิ น ดั ง กล่ ำ ว เป็ น ไปด้ ว ยควำมเรี ย บร้ อ ย
ถูกต้อง สอดคล้องตำมแบบ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ที่ปรึกษำ
สุรำษฎร์ธำนี เขต 1
1. คณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
มีหน้ำที่ วำงแผน วิเครำะห์ อำนวยกำร กำกับ ติดตำม ตรวจสอบควำมถูกต้อง ควำมสอดคล้อง
ของรำยละเอียดในกำรจัดทำข้อมูลตำมแบบ ประกอบด้วย
1) นำยเลอศักดิ์
รัชณำกำร
ประธำนกรรมกำร
2) นำงพัทธนันท์
นิลพัฒน์
รองประธำนกรรมกำร
3) นำงสำวสุภัคกมล
ชินวงค์
รองประธำนกรรมกำร
4) นำยชูศักดิ์
แก้วนุ่น
กรรมกำร
5) นำงอำรีย์
นิลเอก
กรรมกำร
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6) นำงสำวกรรณิกำ
7) นำงอรุณศรี
8) ส.ต.ต.ยุทธนำ
9) นำยพิชัย
10) นำงนัยนำ
11) นำยสิงหนำท
12) นำงดวงมณี
13) นำงสำวพิมพ์มำดำ
14) นำงสำวสุจำรี

ประสงค์จินดำ
จงจิตต์
บุณยะตุลำนนท์
ภัทธิยธนี
เกิดศรี
คงทรัพย์
ฉิมพลี
เรืองนุ้ย
ชัยประดิษฐ์

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

2. คณะกรรมการดาเนินการขับเคลื่อนการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
IIT และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
มีหน้ำที่
2.1 สำรวจ รวบรวม และจัดเตรียมข้อมูลตำมแบบ
(1) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT) ตัวชี้วัดที่ 1-5 ใช้ 30 คำถำม โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน หมำยถึง บุคลำกรของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ตั้งแต่ระดับผู้บริหำร ผู้อำนวยกำร/หัวหน้ำ ข้ำรำชกำร/พนักงำน ไปจนถึงลูกจ้ำง/พนักงำนจ้ำง
ที่ทำงำนให้กับหน่วยงำนมำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจำนวนบุคลำกรเข้ำในระบบ ITA Online
2020
(2) แบบวั ด กำรรั บ รู้ ของผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ยภำยนอก (External
Integrity and
Transparency Assessment : EIT) ตัวชี้วัดที่ 6-8 ใช้ 15 คำถำม โดยผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก หมำยถึง
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดที่เคยมำรับบริกำรหรือมำติดต่อกับสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ นับตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เป็นต้นมำ
2.2 ลงทะเบียนและเปิดใช้งำนในระบบ ITAS โดย Admin เขต วันที่ 13-29 พ.ค. 63
2.3 นำเข้ำข้อมูล IIT และ EIT
วันที่ 13-29 พ.ค. 63
2.4 เผยแพร่/ประชำสัมพันธ์ กำรตอบแบบ IIT และ EIT
วันที่ 1-26 มิ.ย. 63
2.5 ช่วงรับกำรประเมิน IIT
วันที่ 1-12 มิ.ย. 63
2.6 ช่วงรับกำรประเมิน EIT
วันที่ 15-26 มิ.ย. 63
ประกอบด้วย
1) นำยเลอศักดิ์
รัชณำกำร
ประธำนกรรมกำร
2) นำงสำววัลภรณ์
เอตะนำม
กรรมกำร
3) นำงสำวอุษำ
จรูญผล
กรรมกำร
4) นำงสำวสุมณฑำ
วงศ์วิเชียร
กรรมกำร
5) นำงสำวสุจำรี
ชัยประดิษฐ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
6) นำงดวงมณี
ฉิมพลี
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
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3. คณะกรรมการดาเนินการขับเคลื่อนการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสารธารณะ OIT
มีหน้ำที่
3.1 สำรวจ รวบรวม จัดเตรียม/จัดทำข้อมูล เอกสำร หลักฐำน ร่องรอยกำรดำเนินงำนให้ครบถ้วน
ถูกต้องสมบูรณ์
3.2 จัดเก็บไฟล์เอกสำรดังกล่ำวเป็นไฟล์ word และแปลงไฟล์เอกสำรเป็นไฟล์ *.pdf (43 ข้อมูล)
3.3 ตรวจสอบข้อมูลก่อนนำขึ้นwebsite สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
ประกอบด้วย
- ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
* ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลพื้นฐำน, ข่ำวประชำสัมพันธ์, กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล) O1-O9
1) นำยเลอศักดิ์
รัชณำกำร
ประธำนกรรมกำร
2) นำงดวงมณี
ฉิมพลี
รองประธำนกรรมกำร
3) นำยชูศักดิ์
แก้วนุ่น
กรรมกำร
4) นำยสิงหนำท
คงทรัพย์
กรรมกำร
5) นำงสำววัลภรณ์
เอตะนำม
กรรมกำร
6) นำงสำวเพ็ญรัตน์
สุทธิรักษ์
กรรมกำร
7) นำงสำวสุจำรี
ชัยประดิษฐ์
กรรมกำร
8) นำงสำววรำภรณ์
ขมัน
กรรมกำร
9) นำงสำวพิมพ์มำดำ
เรืองนุ้ย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
10) นำงสิรภัทร
เซี่ยงฉิน
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
* ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (กำรดำเนินงำน, กำรปฏิบัติงำน, กำรให้บริกำร) O10-O17
1) นำงพัทธนันท์
นิลพัฒน์
ประธำนกรรมกำร
2) นำยชูศักดิ์
แก้วนุ่น
รองประธำนกรรมกำร
3) นำงดวงมณี
ฉิมพลี
กรรมกำร
4) นำงสำวสุจำรี
ชัยประดิษฐ์
กรรมกำร
5) นำงสำวณฐกร
รักษ์ธรรม
กรรมกำร
6) นำยเจด็จ
หนูแกล้ว
กรรมกำร
7) นำงกัลยำ
แป๊ะป๋อง
กรรมกำร
8) นำงเรณู
นำคพังกำญจน์
กรรมกำร
9) นำงสำวอุษำ
จรูญผล
กรรมกำร
10) นำงนัยนำ
เกิดศรี
กรรมกำร
11) นำงสำววัลภรณ์
เอตะนำม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
12) นำงสำวพวงทอง
ศิริพันธุ์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
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* ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
(แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี, กำรจัดซือ้ จัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ) O18-O24
1) นำงพัทธนันท์
นิลพัฒน์
ประธำนกรรมกำร
2) นำงอำรีย์
นิลเอก
รองประธำนกรรมกำร
3) นำยเจด็จ
หนูแกล้ว
กรรมกำรและเลขำนุกำร
4) นำงนันทรัตน์
แกมทอง
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
* ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล) O25-O28
1) นำยเลอศักดิ์
รัชณำกำร
2) นำงสำวกรรณิกำ
ประสงค์จินดำ
3) นำงระวิวรรณ
ลิ้มสุวรรณ
4) นำงพุทธชำติ
สมบูรณ์
5) นำงมำลี
พันเส้ง
6) นำงสำวอ้อยทิพย์
รักเมือง
7) นำยพิชัย
ภัทธิยธนี
8) นำยสมชำย
คชไพร

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

* ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
(กำรจัดกำรเรือ่ งร้องเรียนกำรทุจริต, กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม) O29-O33
1) นำยเลอศักดิ์
รัชณำกำร
ประธำนกรรมกำร
2) นำงอรุณศรี
จงจิตต์
กรรมกำร
3) นำงสำวณฐกร
รักษ์ธรรม
กรรมกำร
4) ส.ต.ต.ยุทธนำ
บุณยตุลำนนท์
กรรมกำร
5) นำงสำวเพ็ญรัตน์
สุทธิรักษ์
กรรมกำร
6) นำงสำวพิมพ์มำดำ
เรืองนุ้ย
กรรมกำร
7) นำงสิรภัทร
เซี่ยงฉิน
กรรมกำร
8) นำยสิงหนำถ
คงทรัพย์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
- ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
* ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหำร
O34-O35
- กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อกำรป้องกันกำรทุจริต
O36-O37
- กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร
O38
- แผนปฏิบัตกิ ำรป้องกันกำรทุจริตประจำปี
(1) แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจำปี
O39
(2) รำยงำนกำรกำกับ ติดตำมกำรดำเนินกำรป้องกันกำรทุจรติ รอบ 6 เดือน O41
(3) รำยงำนผลกำรดำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต ประจำปี
O42
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* ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
- มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน
(1) มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน
O42
(2) กำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนภำยใน O43
1) นำยเลอศักดิ์
2) นำงพัทธนันท์
3) นำงสำวสุภัคกมล
4) นำยชูศักดิ์
5) นำงอำรีย์
6) นำงสำวกรรณิกำ
7) นำงอรุณศรี
8) ส.ต.ต.ยุทธนำ
9) นำยพิชัย
10) นำงนัยนำ
11) นำงสำวสุจำรี
12) นำงสำวจิรำวรรณ
13) นำงดวงมณี
14) นำงสำวพิมพ์มำดำ
15) นำยสิงหนำท
16) นำงสำวโสภิตำ

รัชณำกำร
นิลพัฒน์
ชินวงค์
แก้วนุ่น
นิลเอก
ประสงค์จินดำ
จงจิตต์
บุณยะตุลำนนท์
ภัทธิยธนี
เกิดศรี
ชัยประดิษฐ์
ศรีวิเวก
ฉิมพลี
เรืองนุ้ย
คงทรัพย์
ปลอดภัย

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

4. คณะกรรมการประสานการดาเนินงาน ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อรับการประเมิน ITA
มีหน้ำที่
4.1 กำกับ ดูแลกำรประเมินในภำพรวมของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4.2 อนุมัติกำรตอบแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ก่อนจัดแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์
4.3 เก็บ รวบรวมเอกสำรประกอบกำรประเมิน ตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำรธำรณะ (OIT)
ตัวชี้วัดที่ 9-10 ใช้ 43 ข้อมูล กับผู้รับผิดชอบ โดยผู้รับผิดชอบจัดส่งไฟล์เอกสำรเป็นไฟล์ work และแปลงไฟล์
เอกสำรเป็นไฟล์ *.pdf
4.4 Amin เขต จั ดแสดงข้อมู ล ในแต่ ล ะข้ อ ตำมรำยละเอียดในแบบตรวจกำรเปิดเผยข้ อมู ล
สำธำรณะ (Open Data External Integrity and Transparency Assessment : OIT) บนเว็บไซต์ ของ
www.surat1.go.th ในลักษณะดังนี้
4.4.1) เป็นข้อควำมบรรยำย รูปภำพ หรือเนื้อหำในรูปแบบอื่น ๆ บนหน้ำเว็บไซด์ของหน่วยงำน
4.4.2) เป็น Link บนหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำน ที่เชื่ อมโยงไปยังข้อมูล ที่อยู่ในรูปแบบ PDF
ภำพถ่ำยหรือเอกสำรอื่น ๆ ให้แล้วเสร็จตำมกรอบระยะเวลำที่กำหนด (ช่วงรับกำรประเมิน 1-15 ก.ค. 63)
ประกอบด้วย
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1) นำยเลอศักดิ์
2) นำงพัทธนันท์
3) นำงสำวสุภัคกมล
4) นำงสำวสุจำรี
5) นำงดวงมณี
6) นำงสำววรำภรณ์
7) นำงสำวอ้อยทิพย์

รัชณำกำร
นิลพัฒน์
ชินวงค์
ชัยประดิษฐ์
ฉิมพลี
ขมัน
รักเมือง

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนัก งำนเขตพื้นที่ก ำรศึก ษำออนไลน์ ประจ ำปีง บประมำณ พ.ศ. 2563
และบังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 19 พฤษภำคม พ.ศ. 2563

(นำยชูศักดิ์ ชูช่วย)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1

