รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมำณ 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คานา
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีเจตนำรมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงำน
ภำครั ฐ กลุ่ ม เป้ ำหมำยได้รั บ ทรำบระดับ คุณธรรมและควำมโปร่ งใสของหน่ว ยงำนตนเองและนำข้อมู ล
ผลกำรประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในกำรพัฒนำและยกระดับกำรด เนินงำนของหน่วยงำน ได้
อย่ำงเหมำะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมของหน่วยงำนภำครัฐในกำรขับเคลื่อนมำตรกำรเชิงบวก
ด้ำนกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริต รวมทั้งสะท้องถึงควำมตั้งใจของหน่วยงำนในกำรยกระดับ
มำตรฐำนกำรดำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสำธำรณะ
ทั้งในระดับชำติและระดับสำกล
รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครั ฐ ฉบั บ นี้ ประกอบด้ ว ย ผลคะแนนจำกตั ว ชี้ วัด ทั้ง 10 ตัว ชี้วั ด ได้แ ก่ (1) กำรปฏิบั ติห น้ำ ที่
(2) กำรใช้งบประมำณ (3) กำรใช้อำนำจ (4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร (5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
(6) คุณภำพกำรดำเนินงำน (7) ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร (8) กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน (9) กำรเปิดเผย
ข้อมูล และ(10) กำรป้องกันกำรทุจริตโดยประเมินผลจำกกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal)
กำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External) และกำรเผยแพร่ข้อมูล
ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น บนเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงำน (Open Data) ซึ่ ง ผลคะแนนครั้ ง นี้ จ ะสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
กำรปฏิบัติงำน ของหน่วยงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1

สารบัญ
หลักกำรและเหตุผล
ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
แนวทำงในกำรปรับปรุงพัฒนำ

หน้ำ
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประจาปีงบประมาณ 2562
1. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำ
เครือ่ งมือกำรประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนัก
ให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรดำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”
เป็ น กลยุ ท ธ์ ที่ ส ำคั ญ ของยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ว่ ำ ด้ ว ยกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2564) ซึ่งถือเป็นกำรยกระดับให้เป็นกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐให้เป็น “มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ดำเนินกำร โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมินได้รับทรำบผลกำรประเมินและแนวทำงใน
กำรพัฒนำและยกระดับหน่วยงำน ในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม
ปั จ จุ บั น กำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ
ได้ถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ 21 กำรต่อต้ำน
กำรทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ (พ.ศ.2561-2580) โดยในระยะแรก (พ.ศ.2561 – 2565) ก ำหนด
ค่ำเป้ำหมำยให้หน่วยงำนภำครัฐที่มีผลกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้นำเครื่องมือกำรประเมิน คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ได้ขยำยผลเพื่อพัฒนำและยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน
225 เขต อย่ำงต่อเนื่อง และได้พัฒนำนวัตกรรมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์ ด้วยระบบ ITA Online เพื่อควำมสะดวกในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล รวดเร็วในกำรวิเครำะห์และประมวลผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลำจริง (Real-time
system) และกำรประเมินมีประสิทธิภำพ ลดภำระงำนด้ำนเอกสำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ที่รับกำรประเมิน
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2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
2.1 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 โดยภำพรวมได้คะแนน ร้อยละ 87.93 ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรเนินงำนอยู่ใน ระดับ A (Very Good) โดยตัวชี้วัดกำรปฏิบัติหน้ำที่ ได้คะแนนสูงสุด
96.03 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่ำตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้ วัดกำรป้องกันกำรทุจริต ได้คะแนน
79.46 คะแนน

2.2 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ที่ผ่ำนมำ (พ.ศ.2558 – 2562) สรุปได้ดังนี้
ปีงบประมำณ พ.ศ.
2558
25559
2560
2561
2562

ผลคะแนน ITA
83.94
88.55
83.77
90.76
87.93

พัฒนำกำร
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ผลต่ำงของคะแนน ITA
+4.61
-4.00
+6.00
-2.00
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2.3 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งในในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุรำษฎร์ธ ำนี เขต 1 เป็นรำยตัวชี้วัด ซึ่งได้จำกกำรสำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกรและ
เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงำนเขต
พื้น ที่ก ำรศึ กษำ และจำกเอกสำรหลั ก ฐำนกำรเปิดเผยข้ อมูล ผ่ ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเข ตพื้น ที่
กำรศึกษำ เรียบตำมลำดับคะแนนได้ดังนี้
ตัวชี้วัด
ประเด็นตัวชี้วัด
คะแนน
ระดับ
หมายเหตุ
1
กำรปฏิบัติหน้ำที่
96.03
A
ผ่ำน
5
กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
94.16
A
ผ่ำน
3
กำรใช้อำนำจ
93.30
A
ผ่ำน
4
กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
93.16
A
ผ่ำน
6
คุณภำพกำรดำเนินงำน
91.29
A
ผ่ำน
2
กำรใช้งบประมำณ
87.92
A
ผ่ำน
7
ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร
83.56
B
ไม่ผ่ำน
8
กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน
83.56
B
ไม่ผ่ำน
9
กำรเปิดเผยข้อมูล
81.79
B
ไม่ผ่ำน
10 กำรป้องกันกำรทุจริต
79.46
B
ไม่ผ่ำน
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล
จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสจำแนกตำมดัชนีของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 มีผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด
ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดทีต่ ้องนำพัฒนำ/ปรับปรุงแก้ไขดังนี้
3.1 จุดแข็ง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 มี ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมำกกว่ำ
ร้อยละ 90 จำนวน 5 ตัวชี้วัดคือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ ได้คะแนนร้อยละ 96.03 อยู่ในระดับ A เป็นคะแนนจำก
กำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยงำนของตนเอง
ในประเด็น ที่เกี่ย วข้องกับ (1) กำรปฏิบั ติ โดยยึดหลั กตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส ปฏิบัติงำนหรือ
ดำเนินกำรตำมขั้นตอนและระยะเวลำที่กำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด และเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะ
เป็ น ผู้ มำติดต่อที่รู้ จั กกัน เป็ น กำรส่ ว นตัว (2) รับ รู้ เกี่ยวกับพฤติกรรมกำรเรียกรับเงิ น ทรัพย์สิ น หรื อ
ประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลำกรอื่นในหน่วยงำนทั้งในกรณีที่แลกกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ และในกรณีช่วงเทศกำล
หรือวำระสำคัญต่ำง ๆ ตำมขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีกำรให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่น ๆ ต่อบุคคลภำยนอก
สะท้อนให้เห็นว่ำ บุคลำกรภำยในหน่วยงำนปฏิบัติงำนอย่ำงมุ่งมั่น เต็มควำมสำมำรถ
และมีควำมรับผิดชอบต่องำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบ และเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมกัน
(2) ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 94.16 อยู่ในระดับ A เป็น
คะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กำรให้ ควำมสำคัญของผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
อย่ำงจริงจัง
สะท้อนให้เห็นว่ำ หน่วยงำนมีนโยบำยและจัดทำแผนงำน/โครงกำร ที่ดำเนินงำนเกี่ยวกับ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในหน่วยงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม
(3) ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อำนำจ ได้คะแนนร้อยละ 93.30 อยู่ในระดับ A เป็นคะแนนจำก
กำรประเมินกำรรั บรู้ ของบุ คลำกรภำยในหน่ว ยงำนต่อกำรใช้อำนำจของผู้บังคับบัญชำของตนเอง ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรมอบหมำยงำน กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรคัดเลือกบุคลำกรเพื่อให้สิทธิ
ประโยชน์ต่ำง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงกำรใช้อำนำจสั่งกำรให้
ผู้ใต้บังคับบัญชำทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชำหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ ำ บุ ค ลำกรภำยในหน่ ว ยงำนมี ค วำมเชื่ อ มั่ น ต่ อ กำรใช้ อ ำนำจของ
ผู้บังคับบัญชำของตนเอง มีกำรมอบหมำยงำน และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรม โปร่งใส
(4) ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร ได้คะแนนร้อยละ 93.16 อยู่ในระดับ A เป็น
คะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร ประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลำกรภำยใน ในกำรนำทรัพย์สินของรำชกำรของหน่วยงำนไปเป็นของตนเอง
หรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในกำรขอยืมทรัพย์สินของรำชกำร ทั้งกำรยืมโดยบุคลำกรภำยในหน่วยงำน
และกำรยืมโดยบุคคลภำยนอกหน่วยงำน
สะท้อนให้เห็นว่ำ หน่วยงำนมีกำรจัดทำแนวทำงปฏิบัติ มีกำกับ ดูแล และตรวจสอบ
เกี่ยวกับกำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรที่ถูกต้อง และบุคลำกรภำยในหน่วยงำนได้ปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด
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(5) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรดำเนินงำน ได้คะแนนร้อยละ 91.29 อยู่ในระดับ A เป็น
คะแนนจำกกำรประเมิน กำรรั บรู้ ของผู้รับบริกำร ผู้ มำติดต่อหรือผู้ มีส่ว นได้ส่ ว นเสี ยของหน่ว ยงำนต่อ
คุณภำพกำรดำเนินงำน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ โดยยึดหลักตำมมำตรฐำน
ขั้น ตอน และระยะเวลำที่ กำหนดไว้ และเป็นไปอย่ำงเท่ำเทียมไม่เลื อกปฏิบัติ รวมถึงข้อมูล เกี่ยวกับ
กำรด ำเนิ น งำน/ให้ บ ริ ก ำรของหน่ ว ยงำนแก่ ผู้ รั บ บริ ก ำร ผู้ ม ำติ ด ต่ อ หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อย่ ำ ง
ตรงไปตรงมำ
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ ำ ผู้ รั บ บริ ก ำร ผู้ ม ำติ ด ต่ อ หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ประชำชนมี
ควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน โดยหน่วยงำนมีมำตรฐำน ขั้นตอนและระยะเวลำที่
กำหนดไว้ มีกำรให้บริกำรข้อมูลที่ชัดเจน ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สำธำรณะ
3.2 จุดที่ต้องพัฒนา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ ธำนี เขต 1 มีตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่ำ
ร้อยละ 90 จำนวน 5 ตัวชี้วัดคือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ ได้คะแนนร้อยละ 87.92 อยู่ในระดับ A เป็นคะแนน
จำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ของหน่วยงำนของตนเอง
ในประเด็นเกี่ยวข้องกับกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ นับตั้งแต่กำรจัดทำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี
และเผยแพร่อย่ำงโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนอย่ำงคุ้มค่ำ เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง กำรเบิกจ่ำยเงินของบุคลำกรภำยในในเรื่อ ง
ต่ำง ๆ เช่น ค่ำทำงำนล่วงเวลำ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ หรือค่ำเดินทำง ฯลฯ
สะท้อนให้เห็นว่ำ หน่วยงำนควรให้ควำมสำคัญ จัดทำรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้
เป็ น ปั จ จุ บั น และเผยแพร่ ใ ห้ บุ ค ลำกรภำยในมี ส่ ว นร่ ว มในกำรตรวจสอบกำรใช้ จ่ำ ยงบประมำณของ
หน่วยงำน
(2) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ได้คะแนนร้อยละ 83.56 อยู่ในระดับ B เป็น
คะแนนจำกกำรประเมิน กำรรับรู้ ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่ วนเสี ยของหน่วยงำนต่อ
ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรสื่ อ สำร ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรเผยแพร่ ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงำนในเรื่ อ งต่ ำ ง ๆ
ต่อสำธำรณชน ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ ำ หน่ ว ยงำนควรสร้ ำ งกำรรั บ รู้ และปรั บ ปรุ ง ช่ อ งทำงเผยแพร่ /
ประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำย สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย และไม่ซับซ้อน
(3) ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน ได้คะแนนร้อยละ 83.56 อยู่ ในระดับ B
เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนต่อ
กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงพัฒนำหน่วยงำน ทั้งกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ และกระบวนกำรทำงำนของหน่วยงำนให้ดียิ่งขึ้ น รวมไปถึงกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำร
ดำเนินงำนเพื่อให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น
สะท้อนให้เห็นว่ำ หน่วยงำนควรมีกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วม เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร
หรือผู้มำติดต่อ เข้ำมำมีส่ วนร่วมในกำรปรับปรุง พัฒ นำกำรดำเนินงำนของบุคลำกร และกระบวนกำร
ทำงำนให้มีควำมหลำกหลำย และมีประสิทธิภำพ
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(4) ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 81.79 อยู่ในระดับ B เป็น
คะแนนจำกกำรประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซด์ของหน่วยงำน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ
ของหน่ ว ยงำนให้ ส ำธำรณชนได้รั บ ทรำบใน 5 ประเด็นคือ (1) ข้อมูล พื้นฐำน ได้แก่ ข้อมูล พื้นฐำน
ข่ำวประชำสัมพันธ์ และกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) กำรบริหำรงำน ได้แก่ แผนดำเนินงำน กรปฏิบัติงำน
และกำรให้บริกำร (3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ ได้แก่ แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี และ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ (4) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล กำรดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบรำหรทรัพยำกรบุคคลและหลักเกณฑ์กำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล และ (5) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ได้แก่ กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม
สะท้อนให้เห็นว่ำ หน่วยงำนควรปรับปรุงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วนทั้ง
5 ประเด็นข้ำงต้น พร้อมทั้งนำเสนอหน้ำเว็บไซด์ที่เข้ำถึงง่ำยไม่ซับซ้อน
(5) ตัวชี้วัด 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ได้คะแนน 79.46 อยู่ในระดับ B เป็นคะแนน
จำกกำรประเมินกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซด์ของหน่วยงำน เพื่อเปิดเผยกำรดำเนินกำรต่ำง
ๆ ของหน่วยงำนให้สำธำรณชนได้รับทรำบ ใน 2 ประเด็นคือ (1) กำรดำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต
ได้แก่ เจตจ ำนงสุ จ ริ ตของผู้ บ ริ ห ำร กำรประเมินควำมเสี่ ยงเพื่อกำรป้องกันกำรทุจริต กำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต และ (2) มำตรกำรภำยในเพื่อป้อ งกันกำรทุจริต
ได้แก่ มำตรกำรภำยในเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริต
สะท้อนให้เห็ นว่ำ หน่วยงำนควรปรับปรุงข้อมูล ทั้ง 2 ประเด็นให้ มีควำมชัดเจน
โดยจัดทำมำตรกำรป้อมปรำม ส่งเสริมควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน มีกำรกำกับ ติดตำมและสำมำรถ
นำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
4. แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 มีผลกำรประเมินตัวชี้วัดที่ต่ำกว่ำ
ร้ อ ยละ 90 จ ำนวน 5 ตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กระวนกำรในกำรบริ ห ำรจั ด กำรให้ เ ป็ น ไป ตำมหลั ก
ควำมโปร่งใส และมีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน ตำมหลักธรรมภิบำล มุ่งสู่กำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีรำยละเอียด ดังนี้
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ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2
กำรใช้งบประมำณ
ได้คะแนน
ร้อยละ 87.92
อยู่ในระดับ A

ประเด็นการประเมิน
ประเด็นที่ควรพัฒนา
มาตรการหรือขั้นตอนและวิธีการ
(1) กำรรับรูเ้ กี่ยวกับแผนกำรใช้ (1) สร้ำงกำรรับรูเ้ กี่ยวกับแผน
(1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผน โดยกรรมกำรมำจำกบุคลำกร
จ่ำยงบประมำณ ประจำปี
กำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี
แต่ละกลุ่ม
ของหน่วยงำน
ให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำน
(2) ประชุมจัดทำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปี
(2) กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
(2) เปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยใน
(3) จัดให้มีชอ่ งทำงกำรร้องเรียน
หน่วยงำน มีส่วนร่วมในกำร
ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
(3) มีช่องทำงเพื่อให้บุคลำกรภำยใน
หน่วยงำนสำมำรถแจ้งเบำะแส
ข้อสงสัย และจัดให้มมี ำตรกำร
คุ้มครองผูร้ ้องเรียน

ตัวชี้วัดที่ 7
ประสิทธิภำพ
กำรสื่อสำร
ได้คะแนน
ร้อยละ 83.56
อยู่ในระดับ B

(1) กำรเผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงำนต่อสำธำรณชน
ผ่ำนช่องทำงทีห่ ลำกหลำย
เข้ำถึงได้ง่ำยและไม่ซับซ้อน
(2) จัดช่องทำงให้ผู้รับบริกำร
ผู้มำติดต่อ หรือผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย สำมำรถส่งคำติชม
หรือควำมคิดเห็นเกีย่ วกับ
กำรดำเนินงำน/กำร
ให้บริกำร และมีกำรชี้แจง
ในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้
อย่ำงชัดเจน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบำยและแผน
กลุ่มกฎหมำยและคดี

(1) ปรับปรุงข้อมูลทีต่ ้องกำรเผยแพร่ (1) ประชุมบุคลำกรในหน่วยงำนให้รับรู้และมีควำมตระหนักในกำร
กลุ่มอำนวยกำร
ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
จัดทำข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับกำรดำเนินงำน พร้อมเผยแพร่สู่
กลุม่ ส่งเสริมกำรจัด
(2) ปรับปรุงช่องทำงกำรเผยแพร่
สำธำรณชน
กำรศึกษำทำงไกลฯ
ข้อมูลที่หลำกหลำยเข้ำถึงได้ง่ำย (2) จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรในรูปแบบ Social Network
และไม่ซับซ้อน เช่น เว็บไซด์ของ
เช่น Facebook หรือ Line หรือ VDO Conference เป็นต้น
หน่วยงำน
(3) ปรับปรุงหน้ำเว็บไซต์ของหน่วยงำน โดยจัดให้มีช่องทำงที่
(3) ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำร
บุคคลภำยนอกสำมำรถสอบถำมข้อมูลต่ำง ๆ หรือแสดงควำม
เผยแพร่ข้อมูลให้ผู้รับบริกำร
คิดเห็น และรับเรือ่ งร้องเรียนกำรทุจริต ในลักษณะกำรสื่อสำรได้
ผู้มำติดต่อ หรือผู้มสี ่วนได้
สองทำง เช่น Web board หรือกล่องข้อควำมถำม – ตอบ และ
ส่วนเสียรับทรำบ
ช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นจำกทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน

8
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 8
กำรปรับปรุงระบบ
กำรทำงำน
ได้คะแนน
ร้อยละ 83.56
อยู่ในระดับ B
ตัวชี้วัดที่ 9
กำรเปิดเผยข้อมูล
ได้คะแนน
ร้อยละ 81.79
อยู่ในระดับ B

ประเด็นการประเมิน
ประเด็นที่ควรพัฒนา
(1) เปิดโอกำสให้ผรู้ ับบริกำร
(1) เปิดโอกำสให้ผรู้ ับบริกำร
ผู้มำติดต่อรำชกำร หรือ
ผู้มำติดต่อรำชกำร หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำมำมี
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ำมำ
ส่วนร่วมในกำรปรับปรุง
มีส่วนร่วมในกำรปรับปรุง
พัฒนำกำรดำเนินงำน/
พัฒนำกำรดำเนินงำน/
กำรให้บริกำรของหน่วยงำน
กำรให้บริกำรของหน่วยงำน
(2) กำรปรับปรุงคุณภำพกำร
(2) กำรปรับปรุงคุณภำพกำร
ปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำร
ปฏิบัติงำน/กำรให้บริกำร
(1) ข้อมูลพื้นฐำน ได้แก่
(1) ข้อมูลพื้นฐำน
ข้อมูลพื้นฐำน ข่ำวประชำสัมพันธ์
- กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
และกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
(2) กำรบริหำรงำน
(2) กำรบริหำรงำน ได้แก่
- กำรปฏิบัติงำนและกำร
แผนดำเนินงำน กำรปฏิบัติงำน
และกำรให้บริกำร
ให้บริกำร
(3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ ได้แก่ (3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
- แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจำปี และกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
(4)
กำรบริ
หำรและพัฒนำทรัพยำกร
หรือกำรจัดหำพัสดุ
บุคคล
(4) กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำร
- นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกร
ทรัพยำกรบุคคล กำรดำเนินกำร
บุคคล
ตำมนโยบำยกำรบริหำร
(5) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสใน
ทรัพยำกรบุคคล และ
หน่วยงำน
หลักเกณฑ์กำรบริหำรและ
- กำรเปิดโอกำสให้เกิด
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล
(5) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส
กำรมีส่วนร่วม
ในหน่วยงำน ได้แก่ กำรจัด
กำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และกำรเปิด
โอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม

มาตรการหรือขั้นตอนและวิธีการ
(1) หน่วยงำนประชุมสร้ำงกำรรับรู้ และควำมตระหนัก
ในกำรให้บริกำร
(2) จัดทำขั้นตอนและระยะเวลำในกำรให้บริกำร
(3) เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ตำมข้อ (2) ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำร
ในรูปแบบต่ำง ๆ ให้ผรู้ ับบริกำร ผูม้ ำติดต่อรำชกำร
หรือผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
(4) คู่มือกำรปฏิบัติงำนและคู่มือของผู้รับบริกำร

ผู้รับผิดชอบ
ทุกกลุ่ม

(1) พัฒนำระบบให้มีช่องทำงทำงกำรสื่อสำร ในรูปแบบต่ำง ๆ
ให้ผู้รับบริกำร ผูม้ ำติดต่อรำชกำรหรือผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
(2) ปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับระบบ E-service
2.1 My-office
2.2 Big data
2.3 E-book วำรสำรออนไลน์
2.4 นิเทศออนไลน์
2.5 WBT – Web based Training
(3) เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ประชำสัมพันธ์อย่ำงหลำกหลำยช่องทำง
เช่น เว็บไซต์ Facebook หรือ Line หรือ VDO Conference
Web board หรือกล่องข้อควำม ถำม – ตอบ
และช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็น

ทุกกลุ่ม
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ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 10
กำรป้องกันกำรทุจริต
ได้คะแนน 79.46
อยู่ในระดับ B

ประเด็นการประเมิน
ประเด็นที่ควรพัฒนา
มาตรการหรือขั้นตอนและวิธีการ
(1) ดำเนินกำรเพื่อป้องกัน
(1) กำรดำเนินกำรเพื่อป้องกัน
1.กำรดำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต
กำรทุจริต
กำรทุจริต ได้แก่
- จัดทำและประกำศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหำร โดยกำหนด
(2) มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกัน
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหำร
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนให้กับบุคลำกรในหน่วยงำนที่ชัดเจน
กำรทุจริต
- กำรประเมินควำมเสีย่ ง
- จัดให้มีกำรประเมินควำมเสีย่ งของกำรดำเนินงำนหรือกำรปฏิบตั ิ
เพื่อกำรป้องกันกำรทุจริต
หน้ำที่ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำง
- กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำน
องค์กร
- จัดกิจกรรม/ดำเนินงำนที่แสดงถึงกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร
- แผนปฏิบัติกำรป้องกัน
หน่วยงำน เช่น กำรประชุมมอบนโยบำยกำรป้องกันกำรทุจริต
ทุจริต
ให้แก่บุคลกรในสังกัด กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงควำมรู้
(2) มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกัน
ควำมเข้ำใจกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
กำรทุจริต ได้แก่
ดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
- มำตรกำรภำยใน
- จัดโครงกำร/กิจกรรมที่สนับสนุนกำรป้องกันทุจริตในหน่วยงำน
เพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใส
เช่น โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม และกำรทำควำมดี
และป้องกันกำรทุจริต
สร้ำงจิตสำนึกสำธำรณะ
(1) กิจกรรมอบรมพัฒนำเชิงรุกด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตและ
ส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมผ่ำนระบบ VDO Conference
(2) กำรเสริมสร้ำงควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันกำรทุจริตใน
สพท. ด้วยระบบ Web-based-Training
(3) ทำควำมดี สร้ำงจิตสำนึกสำธำรณะ
(4) ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเตรียมควำมพร้อมกำรตอบแบบสำรวจ
หลักฐำนเชิงประจักษ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ออนไลน์
(5) จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริต
(6) ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำฐำนข้อมูลโรงเรียนในโรงเรียน
สุจริต เพื่อเตรียมรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร
กลุ่มนโยบำยและแผน
กลุ่มกฎหมำยและคดี
กลุ่มพัฒนำครูฯ
กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำทำงไกลฯ
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ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 10
กำรป้องกันกำรทุจริต
ได้คะแนน 79.46
อยู่ในระดับ B

ประเด็นการประเมิน
ประเด็นที่ควรพัฒนา
มาตรการหรือขั้นตอนและวิธีการ
(3) ดำเนินกำรเพื่อป้องกัน
(3) กำรดำเนินกำรเพื่อป้องกัน
2. มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต
กำรทุจริต
กำรทุจริต ได้แก่
- จัดทำและเผยแพร่มำตรกำรภำยในเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสและ
(4) มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกัน
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหำร ป้องกันกำรทุจริต เช่น
กำรทุจริต
- กำรประเมินควำมเสีย่ ง
(1) มำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
เพื่อกำรป้องกันกำรทุจริต
(2) มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
- กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม
(3) มำตรกำรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
องค์กร
(4) มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน
- แผนปฏิบัติกำรป้องกัน
(5) มำตรกำรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์
ทุจริต
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(4) มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกัน
(6) มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ
กำรทุจริต ได้แก่
(7) มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดลุ ยพินิจ
- มำตรกำรภำยใน
- สร้ำงควำมตระหนักให้แก่บุคลำกรในกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและ
เพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใส
ป้องกันกำรทุจริต
และป้องกันกำรทุจริต

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร
กลุ่มนโยบำยและแผน
กลุ่มกฎหมำยและคดี
กลุ่มพัฒนำครูฯ
กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำทำงไกลฯ
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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

