1
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประจาปีงบประมาณ 2564
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
ยังจ าเป็นต้ องได้รับการพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2563 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน โดยมี
คะแนนเท่ากับปี 2562 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 104 ของโลก จากจานวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดง
ให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้ง
ในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจ ริต ปรากฏในด้านการส่งเสริม การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ
การป้ อ งกัน ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติมิ ช อบในภาครั ฐ ข้ อ 10.5 ใช้ ม าตรการทางกฎหมาย
การปลูกฝังค่านิย ม คุณธรรม จริย ธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและ
ความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจ ริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564) โดยกาหนดวิสั ยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และกาหนดพันธกิจ “สร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบ าลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและ
ปฏิรูป กระบวนการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้งกาหนด
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions
Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวง
กว้าง และมีปัจจัยความสาเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทาง
สั ง คมและส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ในทุ กช่ วงวั ยตั้ งแต่ ปฐมวั ย รวมถึ งผนึ กก าลั งและความร่ วมมื อทุ กภาคส่ วน
ในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นาไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญอีกประการ
หนึ่ ง คือ สร้ า งนวัต กรรมในการต่ อต้ า นการทุ จริ ต มีก ลไกป้ อ งกัน การทุ จ ริ ตและระบบบริ ห ารจั ด การ
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความสาเร็จ คือมีกระบวนการทางานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่
การทางานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการทางาน
ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและ
เยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้ า งสังคมที่ไ ม่ทนต่อการทุจริ ต โดยดาเนินการ
ผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยดาเนินการ
ผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และ
บู ร ณาการระบบการประเมิ น ด้ า นคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน
เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ของประเทศไทย
นอกจากนี้ สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนด
แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ภาครั ฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่ การปฏิบัติโ ดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบั ติ
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ราชการ 4 ปี โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน
การทุ จ ริ ต ตามโครงการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าลในสถานศึ ก ษา ทั้ ง ในระดั บ
สถานศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยกาหนดให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้ บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริต ด้วยการผ่านกระบวนการพัฒนา
ระบบงาน
2. เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เกณฑ์ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน ให้เกิด
การสนับสนุนต่อการยกระดับ ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)
ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและ
แนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อนาไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าว
ได้สังเคราะห์ประเด็นการสารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International) นามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการ
เพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์ก ารประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นที่
เกี่ยวข้อง ทาให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส
และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยง
ที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาว
ได้ โดยจาแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อานาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดาเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทางาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต
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3. เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จาแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้
1) แบบวั ด การรั บ รู้ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อานาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต
2) แบบวั ด การรั บรู้ ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการ
ทางาน
3) แบบตรวจการเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต
4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
4.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษา ทั้ ง สิ้ น 225 เขต ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 89.51 ซึ่ ง ถื อ ว่ า มี คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการดาเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good)
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และเมื่อวิเคราะห์แยกรายตัวชี้วัด ผลปรากฏดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คะแนน
ที่ได้
ปี 2563

คะแนน
ที่ได้
ปี 2564

ผล +/-

94.35
83.68
90.34
90.28
90.79
95.40
90.41
89.53
81.28

-1.19
+0.17
-2.02
+0.65
-0.26
+1.10
+1.06
+1.70
-16.22

10.1 การด้าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

95.54
83.51
92.36
89.63
91.05
93.94
89.35
87.83
97.50
100.00
87.50
100.00
100.00
100.00
93.75
87.50

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

100.00

ตัวชีว้ ัด
การปฏิบัติหน้าที่
การใช้งบประมาณ
การใช้อ้านาจ
การใช้ทรัพย์สนิ ของราชการ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คุณภาพการด้าเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงระบบการท้างาน
การเปิดเผยข้อมูล
9.1 ข้อมูลพืน้ ฐาน
9.2 การบริหารงาน
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

10

การป้องกันการทุจริต

93.75

-

เครื่องมือ
/
ค่า
น้้าหนัก

คะแนน
หลังถ่วง
น้้าหนัก
ปี 2563

คะแนน
หลังถ่วง
น้้าหนัก
ปี 2564

ผล
เปรียบเทียบ
การ
ด้าเนินงาน

IIT
คะแนน
30

27.13

26.97


-0.16

EIT
คะแนน
30

27.11

27.53


+0.42

OIT
คะแนน
40

38.25

35.01


-3.24
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4.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้คะแนน 89.51 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good) โดย ตัวชี้วัดที่ 6 ได้คะแนนสูงสุด 95.44
คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัด ที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน 81.28
คะแนน
4.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2564) สรุปได้ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA
2558
83.94
2559
88.55
2560
83.77
2561
90.76
2562
87.93
2563
92.49
2564
89.51

ระดับ
สูงมาก
สูงมาก
A
A
A
A

พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA
เพิ่มขึ้น
+4.61
ลดลง
-4.78
เพิ่มขึ้น
+6.99
ลดลง
-2.83
เพิ่มขึ้น
+4.56
ลดลง
-2.98
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4.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสานักงานเขต
พื้น ที่ ก ารศึ ก ษา และจากเอกสารหลั ก ฐานการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ผ่ า นทางเว็ บไซต์ ข องส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา เรียงตามลาดับคะแนนได้ ดังนี้ (เกณฑ์การผ่าน 85 คะแนน)
ลาดับที่ ตัวชี้วัดที่

ประเด็นตัวชี้วัด

คะแนน

ระดับ

หมายเหตุ

1

6

คุณภาพการดาเนินงาน

95.40

AA

ผ่าน

2

1

การปฏิบัติหน้าที่

94.35

A

ผ่าน

3

10

การป้องกันการทุจริต

93.75

A

ผ่าน

4

5

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

90.79

A

ผ่าน

5

7

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

90.41

A

ผ่าน

6

3

การใช้อานาจ

90.34

A

ผ่าน

7

4

การใช้ทรัพย์สินของราชการ

90.28

A

ผ่าน

8

8

การปรับปรุงระบบการทางาน

89.53

A

ผ่าน

9

2

การใช้งบประมาณ

83.68

B

ไม่ผ่าน

10

9

การเปิดเผยข้อมูล

81.28

B

ไม่ผ่าน

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน
AA
A
B
C
D
E
F

ระดับ
Excellence
Very Good
Good
Fair
Poor
Extremely Poor
Fail

คะแนน
95.00 – 100
85.00 – 94.99
75.00 – 84.99
65.00 – 74.99
55.00 – 64.99
50.00 – 54.99
0 – 49.99

หมายเหตุ
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
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4.5 การนาผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับ
ให้ดียิ่งขึ้น มีดังนี้
4.5.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment: IIT) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ตัวชี้วัดที่ 1-5 ได้คะแนนเท่ากับ 89.88 อยู่ในระดับ A (Very Good) (IIT = ร้อยละ 26.97)
บ่งชี้ให้เห็นว่าบุคลากรในหน่วยงานรับรู้ในเรื่องการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส
ปฏิบั ติงานหรือดาเนิ นการตามขั้นตอนและระยะที่กาหนด และเป็นไปอย่างเท่าเทียม เต็มกาลั งความรู้
ความสามารถ ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการใช้อานาจที่ไม่ถูกต้อง เอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่ มหรือพวกพ้อง
ไม่มีพฤติกรรมในการนาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตนเองหรือนาไปให้ผู้อื่น หน่วยงานมีการกากับ
ดูแลและตรวจสอบทรัพย์สินของราชการ และมีการแก้ไขปัญหาทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้
อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้โ ดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต 1 ได้ตั้งเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดไว้ที่ร้อยละ 90 ดังต่อไปนี้
จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จานวน 4 ตัวชี้วัด
(1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.35 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือ
ดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดาเนินงาน
ที่เป็ น ไปตามหลั กการความโปร่ งใสและมี มาตรฐานในการปฏิบั ติงาน และควรเน้ นย้ากับ บุคลากร
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านให้ ค วามส าคั ญ มากขึ้ น ในเรื่ อ งการให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ ม าติ ด ต่ อ ทั่ ว ไปกั บ ผู้ ม าติ ด ต่ อ ที่ รู้ จั ก กั น
เป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน
(2) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.34 เป็นคะแนนจาก
การประเมิ น การรั บ รู้ ข องบุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงานต่ อ การใช้ อ านาจของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของตนเอง
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายใน
หน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
(3) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.28
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนาทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน
ไปเป็นของตนเองหรือนาไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืม
โดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการ
ในการขออนุ ญาตที่ชัดเจนและสะดวก โดยประชาสั มพันธ์ให้ บุ คลากรได้รั บทราบและนาไปปฏิบั ติ
และมีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ
(4) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 90.79
เป็นคะแนน จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ
หน่ ว ยงานในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การให้ ค วามส าคั ญ ของผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
อย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการจัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิด
การแก้ ไขปั ญ หาการทุ จ ริ ตอย่ างเป็ น รู ป ธรรม ในปีที่ ผ่ า นมี การสร้า งการรั บรู้ การป้ องกัน การทุ จริ ต
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โดยประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมรณรงค์ “สุราษฎร์ 1 ร่วมใจ ต้านทุจริต” และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา
บรรยายให้ความรู้ สร้างความตระหนัก ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ผ่านระบบ
ออนไลน์ Zoomในรูปแบบ WBT = Web based Training และกาหนดแผนงานการป้องกันการทุจริต
ในระดับเขตพื้นที่
จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 90) จานวน 1 ตัวชี้วัด
(1) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีคะแนนได้เท่ากับร้อยละ 83.68 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่ วยงานต่อการดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและเผยแพร่
อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และไม่เอื้อประโยชน์ แก่ตนเองและพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทางไปราชการ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัส ดุ
สะท้อนให้เห็นว่า หน่ วยงานควรสร้ างการรับรู้และการมีส่วนร่ว มตั้ งแต่กระบวนการจัดตั้งงบประมาณ
จั ดท าแผนปฏิ บั ติ งาน จั ดท าแผนการใช้จ่ ายงบประมาณ การใช้จ่ ายงบประมาณให้ เป็ นไปตามแผน
บรรลุวัตถุประสงค์ และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
4.5.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment: EIT) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ตัวชี้วัดที่ 6-8 ได้คะแนนเท่ากับ 91.78 อยู่ในระดับ A (Very Good) (EIT = ร้อยละ 27.53)
บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดาเนินงานของหน่วยงานว่า ยึดหลัก
ตามมาตรฐานขั้ น ตอนและระยะเวลาที่ ก าหนดไว้
โดยมี ก ารให้ ข้ อ มู ล ที่ ชั ด เจนแก่ ผู้ รั บ บริ ก าร
อย่างตรงไปตรงมา ไม่นาผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียก
รับสินบน ทั้งเป็นเงินทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ตั้งเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดไว้ที่ร้อยละ 90 ดังต่อไปนี้
จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จานวน 2 ตัวชี้วัด
(1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.40 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพ
การดาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน
และระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่าประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ดาเนินงานของหน่วยงานว่า ยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่
ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่นาผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่า
มีการเรีย กรับ สิ นบน โดยหน่ว ยงานได้ เผยแพร่ผ ลงานหรือข้อมูล สาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย
ไม่ซับซ้อน อีกทั้งมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้เกิดความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดาเนินการ
(2) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.41 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
ต่อประสิทธิภ าพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่ว ยงานในเรื่องต่าง ๆ
ต่อสาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน การใช้บริการ และหน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถติดต่อสอบถาม ให้ข้อเสนอแนะ และการร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย
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จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 90) จานวน 1 ตัวชี้วัด
(3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทางาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.53 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ/ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยของหน่วยงานที่มีต่อ
การปรับปรุงระบบการทางาน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งกระบวนการทางาน หน่วยงาน
ควรปรับปรุงระบบการให้บริการที่มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน เพื่อให้อานวยสะดวก รวดเร็ว
ในการให้บริการ และสร้างการรับรู้ให้กับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ที่หลากหลายช่องทาง เช่น
สื่อออนไลน์
4.5.3 ผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and
Transparency Assessment: OIT) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต 1 ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้คะแนนเท่ากับ 87.51 อยู่ในระดับ A (Very Good) (OIT = ร้อยละ 35.01)
บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานยังมีความบกพร่องในการวางระบบเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ โดยสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ตั้งเป้าหมาย
ของแต่ละตัวชี้วัดไว้ที่ร้อยละ 90 ดังต่อไปนี้
จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จานวน 1 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.75 โดย
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เป็นคะแนนมาจากการ (1) แสดงเนื้อหา
เจตนารมณ์หรือคามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจัดทาอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (2) แสดง
การดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด คนปัจจุบัน (3) แสดงการดาเนินการ
หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยม
ในการ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน (4) แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน
การทุจ ริ ตหรื อ พัฒ นาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่ว ยงาน (5) แสดงความก้าวหน้า
ในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแสดงผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
และควรปรั บ ปรุ ง ในส่ ว นของแสดงผลการประเมิ น ความเสี่ ย งของการด าเนิ น งานหรื อ
การปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมหน่วยงาน แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่ วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ในส่วนของตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต เป็น
คะแนนมาจากการ (1) แสดงมาตรการส่งเสริมคุณภาพและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มีการวิเคราะห์
ข้อมูลแต่ละตัวชี้วัด มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (2) การดาเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตัวชี้วัดนี้แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานสามารถ
ดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่วางไว้
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จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 90) จานวน 1 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.28 ซึ่งเป็นคะแนน
ที่ต่ากว่าเป้าหมายควรไปตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัดดังนี้
(1) ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน เป็นคะแนนจากการปฏิบัติงานในตัวชี้วัด
เช่น แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน แสดงรายนามของผู้บริหารของ
หน่วยงาน แสดงข้อมูลหน้าที่และอานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด มีข้อมูลรายละเอียดของ
แผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานหรือ
การปฏิบัติงาน หน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แสดงช่องทาง
ที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถให้คาตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมี
ลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความ ถาม-ตอบ แสดงเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook หรือ Line หรือ Twitter หรือ Instagram
(2) ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน เป็นคะแนนมาจากแสดงแผนการดาเนิน
ภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูล รายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรมงบประมาณ
ที่ใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการแสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี
แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ที่บุคลากรใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับ
บริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แสดงผลสารวจความพึงพอใจการให้บ ริการตามอานาจหน้าที่หรือ ภารกิจของหน่วยงาน แสดงช่องทางที่
บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอานาจ หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วย
อานวย ความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
(3) ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ เป็นคะแนนมาจากการแสดง
ข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณตามประเภท
รายการใช้จ่าย ข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อมูล
รายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ
ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้อง
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แสดงประกาศ
ตามที่ ห น่ ว ยงานจะต้ อ งด าเนิ น การตามพระราชบัญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จัด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ า ครั ฐ
พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่
เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผล ที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อ หรือจ้าง รวมถึงการแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
(4) ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นคะแนนมา
จากการแสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจดุ มุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความ โปร่งใสและมีคุณธรรม แสดงการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เช่น การวางแผนกาลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม ภารกิจของหน่วยงาน การ
พัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าใน สายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การ ประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ บุคลากรในสถานศึกษา แสดงผล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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(5) ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความ เป็นคะแนนมาจากมีการแสดงคู่มือหรือ
แนวทางการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรใน
หน่วยงาน แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของบุคลากรในหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์แสดงข้อมู ลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิช อบของบุ คลากรในหน่ว ยงาน แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็ นต่อการ
ดาเนินงานตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางออนไลน์ แสดงการดาเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
ร่วมติดตามประเมินผล
5. แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
5.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจาแนกตามดัชนีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด
ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้องนาพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข ในปีงบประมาณ 2564 จานวน 4 ตัวชี้วัด
ดังนี้
ประเด็นตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
4
การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ

ผลปีงบฯ 2563
มาตรการหรือขั้นตอนและวิธีการ
คะแนน ระดับ
89.63
A (1) แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
กาหนดแนวปฏิบัติ/ขั้นตอนการขออนุญาต
(ผ่าน)

ผลปีงบฯ 2564
คะแนน ระดับ
90.28
A
(+0.65) (ผ่าน)

(2) จัดทาทะเบียน/เครื่องมือการยืม การส่งคืน
โดยระบุวัน เวลาให้ชัดเจน
(3) เผยแพร่แนวปฏิบัติ/ขั้นตอน ตามข้อ 1
ให้บุคลากรในหน่วยงานและบุคคลภายนอก
(3) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบ Social
Network เช่น Facebook หรือ Line เป็นต้น
ผู้รับผิดชอบ
1) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2) กลุ่มอานวยการ

7

ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร

89.35

A (1) ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยจัดให้มี
ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล
(ผ่าน)

ต่าง ๆ หรือแสดงความคิดเห็น
และรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ในลักษณะ
การสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board
หรือกล่องข้อความ ถาม – ตอบ
จากทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
(2) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบ
Social Network เช่น Facebook หรือ Twitter
หรือ Line หรือ Instagram เป็นต้น
ผู้รับผิดชอบ
1) กลุ่มอานวยการ
2) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

90.41
A
(+1.06) (ผ่าน)

12

ตัวชี้วัด
8

2

ผลปีงบฯ 2563
ผลปีงบฯ 2564
มาตรการหรือขั้นตอนและวิธีการ
คะแนน ระดับ
คะแนน ระดับ
(1)
จั
ด
หาอุ
ป
กรณ์
/
เครื
อ
่
งมื
อ
เกี
ย
่
วกั
บ
การน
าเทคโนโลยี
ม
า
การปรับปรุงระบบ 87.83
A
89.53 ผ่าน
ใช้
ใ
นการด
าเนิ
น
งานเพื
อ
่
ให้
เ
กิ
ด
ความสะดวก
รวดเร็
ว
การทางาน
(ผ่าน)
(+1.70)
ประเด็นตัวชี้วัด

การใช้งบประมาณ

83.51

(2) จัดทาและแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ในการให้บริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยจัดให้มีชอ่ งทาง
ที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ
หรือแสดงความคิดเห็น และรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริต ในลักษณะการสื่อสารได้สองทาง
เช่น Web board หรือกล่องข้อความถาม – ตอบ
จากทางเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ผู้รับบริการ
ผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รับผิดชอบ
- ทุกกลุ่ม
B (1) เพิ่มช่องทางการสื่อสารในรูปแบบ
Social Network เช่น Facebook หรือ Twitter
(ไม่ผ่าน)
หรือ Line เป็นต้น และวิธกี ารสร้าง QR Code
(2) แต่งตั้งคณะกรรมการให้ครอบคลุมจากทุกกลุ่ม เช่น
คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ,
คณะกรรมการกากับ ติดตามแผนฯ
ผู้รับผิดชอบ
1) กลุ่มนโยบายและแผน
2) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

83.68
(+0.17)

ไม่
ผ่าน

5.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจาแนกตามดัชนีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด
ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้องนาพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข ในปีงบประมาณ 2565 จานวน 3 ตัวชี้วัด
ดังนี้
ลาดับที่ ตัวชี้วัดที่
ประเด็นตัวชี้วัด
คะแนน ระดับ หมายเหตุ
1

8

การปรับปรุงระบบการทางาน

89.53

A

ผ่าน

2

2

การใช้งบประมาณ

83.68

B

ไม่ผ่าน

3

9

การเปิดเผยข้อมูล

81.28

B

ไม่ผ่าน

เพื่อปรับปรุงประเด็นในการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักความโปร่งใส และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มุ่งสู่
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล มีรายละเอียดดังนี้
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โดยในตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ต้องการปรับปรุงและยกระดับคะแนนให้ได้ร้อยละ 90
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 8
การปรับปรุงระบบ
การทางาน
ได้คะแนน
ร้อยละ 89.53
อยู่ในระดับ A
เดิมปี 2562 (83.56/B)
(เพิ่มขึ้น +4.27)
ปี 2563 (87.83/A)
(เพิ่มขึ้น +1.70)

ประเด็นการประเมิน
ปัญหา/ข้อขัดข้อง
(1) เปิดโอกาสให้ผรู้ ับบริการ
(1) ขาดการ
ผู้มาติดต่อราชการ หรือ
ประชาสัมพันธ์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วม
ในขั้นตอนและ
ในการปรับปรุงพัฒนาการ
ช่องทางการ
ดาเนินงาน/การให้บริการของ
ให้บริการของ
หน่วยงาน
หน่วยงาน
(2) การปรับปรุงคุณภาพการ
(2) ขาดการสร้าง
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การรับรู้
ช่องทางการเปิด
โอกาสให้
ผู้รับบริการ
หรือผู้มาติดต่อ

สาเหตุ
มาตรการหรือขั้นตอนและวิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
- ช่องทาง
(1) จัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือเกีย่ วกับการนา
ทุกกลุ่ม
ประชาสัมพันธ์น้อย
เทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน
ไม่ครอบคลุม
เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว
(2) จัดทาและแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
ในการให้บริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยจัดให้มีช่องทาง
ที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ
หรือแสดงความคิดเห็น และรับเรือ่ งร้องเรียน
การทุจริต ในลักษณะการสื่อสารได้สองทาง เช่น
Web board หรือกล่องข้อความถาม – ตอบ
จากทางเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ผู้รับบริการ
ผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2
การใช้งบประมาณ
ปี 2564 ได้คะแนน
ร้อยละ 83.68
อยู่ในระดับ B
เดิมปี 2562 (94.16/A)
(ลดลง -10.65)
เดิมปี 2563 (83.51/B)
(เพิ่มขึ้น +0.17)

ประเด็นการประเมิน
(1) การรับรูเ้ กี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีของ
หน่วยงาน
(2) การใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวกลุม่ หรือพวกพ้อง
(3) การเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นเท็จ
เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเดินทาง ฯลฯ
(4) การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ และ
การตรวจรับพัสดุ
(5) การเปิดโอกาสให้บุคคลมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ

ปัญหา/ข้อขัดข้อง
- การสื่อสาร/วิธีการ
สร้างการรับรู้
ไม่ทั่วถึง
- การเปิดโอกาส
ในการตรวจสอบ
ยังไม่ครอบคลุม

สาเหตุ
- กระบวนการสื่อสาร
และวิธีการสร้าง
การรับรู้ ยังไม่
หลากหลาย
- การเปิดโอกาส
ในการตรวจสอบ
ไม่ครอบคลุม
ทุกกลุ่ม

มาตรการหรือขั้นตอนและวิธีการ
(1) เพิ่มช่องทางการสื่อสารในรูปแบบ
Social Network เช่น Facebook หรือ
Twitter หรือ Line เป็นต้น และวิธีการสร้าง
QR Code
(2) แต่งตั้งคณะกรรมการให้ครอบคลุมจากทุกกลุ่ม
เช่น คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ,
คณะกรรมการกากับ ติดตามแผนฯ
(3) ปรับทัศนคติ และสร้างการมีสว่ นร่วมจาก
ทุกภาคส่วน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์
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ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 9
การเปิดเผยข้อมูล
ได้คะแนน
ร้อยละ 81.28
อยู่ในระดับ B
เดิม
ปี 2562 (83.56/B)
(เพิ่มขึ้น +5.79)
ปี 2563 (97.50/AA)
(ลดลง -16.22)

ประเด็นการประเมิน
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
-ข้อมูลพื้นฐาน (01-06)
*ได้คะแนน 500 คะแนน

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงาน
-การดาเนินงาน (O10-O13)
* ได้คะแนน 200 คะแนน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง
- O2 ข้อมูลผู้บริหาร
ตอบ มีชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง รูปถ่าย
เบอร์โทรศัพท์
ครบทุกคน
แต่บางคนไม่มีอีเมล์
ทาให้ข้อมูลไม่
สมบูรณ์
ได้ 0 คะแนน
O10 แผนดาเนินงาน
ประจาปี
ตอบ ข้อมูล
ประกอบด้วย
โครงการหรือ
กิจกรรม
งบประมาณ
แต่ขาดระยะเวลา
ในการดาเนินงาน
ทาให้ข้อมูล
ไม่สมบูรณ์
ได้ 0 คะแนน

สาเหตุ
มาตรการหรือขั้นตอนและวิธีการ
- ขาดการศึกษาข้อมูล (1) ถอดบทเรียนการดาเนินการในปีที่ผ่านมา
(2) สร้างการรับรู/้ เน้นย้าให้กับผูร้ บั ผิดชอบ
ที่เผยแพร่
(3) ศึกษารายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ให้ชัดเจน
- ขาดความละเอียด
และจัดหา/จัดทาข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์
รอบคอบ

ผู้รับผิดชอบ
- กลุ่มอานวยการ

- ขาดการศึกษาข้อมูล (1) ถอดบทเรียนการดาเนินการในปีที่ผ่านมา
(2) สร้างการรับรู/้ เน้นย้าให้กับผูร้ บั ผิดชอบ
ที่เผยแพร่
(3) ศึกษารายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ให้ชัดเจน
- ขาดความละเอียด
และจัดหา/จัดทาข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์
รอบคอบ

- กลุ่มนโยบายและแผน
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ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนา -O26 การดาเนินการ
ทรัพยากรบุคคล
ตามนโยบายการ
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารทรัพยากร
(O10-O13)
บุคคล
เกณฑ์ระบุมาว่า เป็น
* ได้คะแนน 200 คะแนน
การดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2564

ตอบ
- นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลด้านในนาเอา
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2563 มา
ตอบ
- การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากร
เป็นข้อมูลการ
ดาเนินการงานใน
ปี 2562 และ 2563
-O27 หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

- ขาดการศึกษาข้อมูล (1) ถอดบทเรียนการดาเนินการในปีที่ผ่านมา
(2) สร้างการรับรู/้ เน้นย้าให้กับผูร้ บั ผิดชอบ
ที่เผยแพร่
(3) ศึกษารายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ให้ชัดเจน
- ขาดความละเอียด
และจัดหา/จัดทาข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์
รอบคอบ

- กลุ่มบริหารงานบุคคล
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ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความ
O30 ช่องทางแจ้ง
โปร่งใส
เรื่องร้องเรียนการ
-การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ทุจริตและประพฤติ
ประพฤติมิชอบ (O29-O33)
มิชอบ
* ได้คะแนน 400 คะแนน
ตอบ มีชอ่ งทางให้ชื่อ
ว่า “แจ้งเรื่อง
ร้องเรียน”
ทาให้ข้อมูลไม่
สมบูรณ์
ได้ 0 คะแนน
ต้องให้ชื่อว่า “แจ้ง
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ”
ตัวชี้วัดที่ 10
ตัวชี้วัดย่อย 10.1
-O36 การประเมิน
การป้องกันการทุจริต การประเมินความเสีย่ งเพื่อป้องกันการ
ความเสีย่ งการ
ทุจริต (O36-O38)
ทุจริตประจาปี
*ได้คะแนน 200 คะแนน
ในเกณฑ์ระบุให้
แสดงผลการ
ประเมินความเสี่ยง
ของการดาเนินงาน
หรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจ
ก่อให้เกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ตอบ แสดง
รายละเอียดทีเ่ ป็น
ความเสีย่ งของ
ระบบควบคุม
ภายใน

- ขาดการศึกษาข้อมูล (1) ถอดบทเรียนการดาเนินการในปีที่ผ่านมา
ที่เผยแพร่
(2) สร้างการรับรู/้ เน้นย้าให้กับผูร้ บั ผิดชอบ
- ขาดความละเอียด
(3) ศึกษารายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ให้ชัดเจน
รอบคอบ
และจัดหา/จัดทาข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์

- กลุ่มกฎหมายและคดี

- ขาดการศึกษาข้อมูล (1) ถอดบทเรียนการดาเนินการในปีที่ผ่านมา
ที่เผยแพร่
(2) สร้างการรับรู/้ เน้นย้าให้กับผูร้ บั ผิดชอบ
- ขาดความละเอียด
(3) ศึกษารายละเอียดข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ให้ชัดเจน
รอบคอบ
และจัดหา/จัดทาข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์

- กลุ่มอานวยการ
- กลุ่มกฎหมายและคดี
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ภาคผนวก
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ภาพการจัดประชุมคณะกรรมการกากับ ติดตามมาตรการและกลไกระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการ
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน

