มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

คานา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) กาหนดเป้าหมายสาคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบมีการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ พร้อมทั้งสร้างวัฒ นธรรมต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ โดยกาหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนดาเนินงานอย่างโปร่งใส
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตความซื่อสัตย์ความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้ง กาหนดแนวทางการพัฒนาให้เกิด
ความโปร่งใส 3 ประการ ได้แก่ 1. ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองดีมีวัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝัง
วัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ 2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตและ 3.ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการ
ลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยกาหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานเพื่อจะได้ทราบผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะช่วยยกระดับหน่วยงาน
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ เ ริ่ ม ด าเนิ น การใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และดาเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งในปีนี้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้จัดให้มีการประเมินแบบออนไลน์
และสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงานป.ป.ช.) ได้ปรับตัวชี้วัดการประเมินเป็น 10
ตัวชี้วัด โดยประเมินจากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ 1. ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (สาหรับแบบ IIT) 2. ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก (สาหรับแบบ EIT) และ 3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สาหรับแบบ OIT) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้
เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จึงได้นาข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่ว น
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปวางแผนปรับปรุงหรือพัฒนาการดาเนินงานในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติต่อไป เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรให้ดีขึ้น ต่อไป
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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมา
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิช อบ จัดทาขึ้นภายใต้ความจาเป็น ในการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาการทุจริตของประเทศ ช่วงที่ผ่านมา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม การทุจริต แก้ ไขปัญหาการทุจริตของประเทศโดยได้ร่วมกันสร้าง
เครื่องมือ กลไก และกาหนดเป้าหมายสาหรับการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งการดาเนินงานดังกล่าว ทาให้ทุกภาคส่วนในสังคมเกิดความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศ
ไทยยังคงประสบปัญหาความรุนแรง ในการทุจริตสืบเนื่องมาจากวิวัฒนาการของการทุจริต ซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซ้อน
ปัญหาการขาดจิ ตส านึ ก ในการแยกแยะผลประโยชน์ส่ ว นตนและส่ ว นรวม โดยสถานการ ณ์ปั ญหาการทุจ ริต ที่
จาเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือการรวมตัวกันเพื่อร่วมกระทาการทุจริต ร่วมกันฉ้อโกงรัฐ โดยเฉพาะใน
โครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก ทาให้รัฐและประเทศชาติได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการ
สูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปกับการทุจริตที่อาจมีความยากและซับซ้อนต่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่ทาหน้าที่ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริต จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกาหนด
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวการจัดทาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบได้ยึดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการจัดทา โดยแผนแม่บทฯ
มี 2 แนวทางการพัฒนาหลัก ดังนี้ (1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดย
การปลูกฝังวิธีคิดในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูป “คนรุ่นใหม่” ให้มีจิตสานึกในความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อ
สร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ” โดยการสร้าง
นวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
การดาเนินงาน เท่าทันพลวัตของการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล
และชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนาไปสู่การลด คดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ
(2) การปราบปรามการทุ จ ริ ต มุ่ ง เน้ น การเสริม สร้ า งประสิ ท ธิภ าพของกระบวนการและ กลไกการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เฉียบขาด เป็นธรรม และ
การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง มาตรการทางกฎหมายเพื่ อส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น การปราบปรามการทุ จ ริต ให้ ไ ด้ ผ ลและมี
ประสิทธิภาพ กาหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ 20 ปี โดยใช้ดัชนีการรับรู้การทุจริต เป็นเป้าหมายในการ
ดาเนินการของแผนแม่บทฯ ซึ่งได้กาหนดให้ประเทศไทยมีอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตในปี พ.ศ. 2580 อยู่
ในอันดับ 1 ใน 20 ของโลก โดยมีเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้
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เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการสารบัญจัดการภาครัฐ
ข้อ 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการสารบัญจัดการภาครัฐ
ข้อ 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ 4.6.1 ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ข้อ 4.6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
ข้อ 4.6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรมและตรวจสอบได้
ข้อ 4.6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป้าหมายสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิช อบ คือ
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
ของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิ
ชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ชุมชน ประชาชน และภาคีต่างๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบ
การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ และภาคส่ ว นอื่น ๆ โดยได้รับ ความคุ้มครองจากรัฐ ตามที่ กฎหมายบัญญั ติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นนี้ได้กาหนดแผนย่อยและแนวทางการพัฒนาไว้ ดังนี้
แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมิน ความเป็ น ไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ การป้อ งกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระยะ
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20 ปี โดยตั้งอยู่บนแนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจข่าวสารและตระหนักถึง
ผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออก ซึ่งแสดงออกถึงการต่อต้านการทุจริตทั้งในชีวิตประจาวันและ
การแสดงออกผ่านสื่อต่างๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็น
พฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและทาให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ และยังเป็ นพฤติกรรมที่ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม
วิธีที่ทาให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ เกิดจากวัฒนธรรมทางสังคมจะ
หล่อหลอมให้ประชาชนไม่กระทาการทุจริตเนื่องจากมีความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทาการ
ทุจริต อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวมด้วย และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดสภาวะ
การลงโทษทางสังคมต่อการกระทารวมทั้งประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจานงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น
โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเข้าสู่อานาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติ และระดับ
ท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการดาเนินการตามเจตจานงทาง
การเมืองมากขึ้นเป็นแรงกดดันให้รัฐบาลต้องบริหารประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใส โดยกระบวนการนโยบายของ
รัฐบาลจะไม่สามารถเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ และมีกลไกการตรวจสอบการดาเนินนโยบายของรัฐที่
เข้มข้นมากขึ้น
แนวทางการพัฒนา
1) ปลูกและปลุกจิตสานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง และหล่อหลอมวัฒนธรรมใน
กลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก”และ “ปลุก” จิตสานึก
ความเป็นพลเมืองดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด เป็นประโยชน์ส่วนตนสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม
มีความละอายต่อการกระทาความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตและเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยม
ที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ
การส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษาเพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถ
ทาหน้าที่ความเป็นพลเมืองดีมีจิตสานึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัย และ
เคารพกฎหมาย
2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้า ราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไป
ในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกงรู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัว
ออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ตลอดจนการสร้างจิตสานึกและค่า นิยมในการต่อต้าน
การทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและ
แจ้งเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สพม.พงภกรน

4
3) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น การนา
ระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้างมาตรฐานที่ โปร่งใสในกระบวนการ
บริ การของภาครั ฐ ลดขั้น ตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้ว ยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อ มูลภาครัฐทั้งระบบโดยการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่มีการกาหนด
กฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดาเนินงานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้
งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการ
ตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน รวมถึงมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการดาเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทางานของรัฐและประชาชน เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้า ระวังการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีอยู่
ใกล้ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส
เพื่อให้การดาเนินงานสอดคล้องและบรรลุผลตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สานักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่ องมือการประเมิน เชิง บวกเพื่อเป็ น มาตรการป้อ งกันการทุจริ ต และเป็นกลไกในการสร้ างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดย ใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA)” ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ถูกกาหนดเป็นกลยุทธ์สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ถือเป็นการยกระดับให้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นตามยุทธศาสตร์ที่ว่า “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริตและพัฒนามาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการ โดยมุ่งหวัง
ให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม และที่ผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานนาการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการ
บริหารการจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอานวยความ
สะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการ
ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริ การอย่างชัดเจน นอกจากนี้ด้านการบริหารจัดการในหน่วยงาน พบว่า
หน่วยงานให้ความสาคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่ก่อให้เกิดการทุจริต การรับ
สินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่าง
เท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ มีการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ทาให้การทุจริตในภาพรวมของ
ประเทศลดลง ตลอดจนผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทางานภายในหน่วยงานในภาพรวมของ
ประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มาจนถึงปัจจุบัน มีการขยายขอบเขตการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
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มากยิ่งขึ้นตามลาดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนดสาหรับ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ดาเนินการโดยใช้หลักการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมินระเบียบ
วิธีการประเมิน รวมถึงการกาหนดกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานรับผิดชอบในการประเมิน เช่นเดียวกับการประเมินใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และในปี พ.ศ. 2562 – 2564 ให้ดาเนินการโดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินซึ่งอยู่
ในระหว่ า งการพั ฒ นาของส านั ก งาน ป.ป.ช. โดยให้ มี ก ารศึ ก ษาทบทวนและปรั บ ปรุ ง แนวทางการประเมิ น
จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับเครื่องมือวัดเกี่ยวกับคุณธรรมความโปร่งใส และการทุจริตใน
หน่วยงานภาครัฐจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
ระบบการประเมิ น ทั้ ง นี้ จะด าเนิ น การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพระบบการประเมิ น ดั ง กล่ า วภายในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 และใช้ประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564
2. การพัฒนาการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2564
สานักงาน ป.ป.ช. โดยสานักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ได้ศึกษารายละเอียดแนวทางการขับเคลื่อน
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 – 2564 โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการประเมินอย่างเป็นระบบ ลดภาระของหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตเชิงรุกรวมถึงให้ความสาคัญใน
การพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยได้
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้สังเคราะห์ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนาไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งจัดทาโดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและได้ศึกษาข้อมูลทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินด้าน
ความโปร่งใสคุณธรรม จริยธรรมและการทุจริต ทั้งเครื่องมือของประเทศไทยและเครื่องมือในระดับสากลเพิ่มเติม
เพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้สามารถเกิดการป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการ
เครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันลดความ
ซ้าซ้อนของการดาเนินการและมุ่งเน้นการร่วมดาเนินการขับเคลื่อนด้านธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศ โดยมี
หลักการพื้นฐานในการออกแบบกรอบการประเมิน ดังนี้
1) ITA จะต้องสอดคล้องกับหลักการประเมินที่ดี ได้แก่ Sensitive, Measurable, Precise, Simple and
Measurable at Low Cost, Practical และ Comparable
2) ITA จะต้องมีผู้ตอบแบบสอบถามที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก แนวตั้งและแนวราบ ได้แก่
ข้าราชการและบุคลากรภายในที่คละตาแหน่งตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบน ผู้ใช้บริการที่เป็นประชาชนทั่วไปจนถึง
ผู้บริหารระดับสูง และกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สพม.พงภกรน

6
3) ITA จะต้องเป็นการประเมินทั้งการทุจริตทางตรง (Hard Corruption) การทุจริตทางอ้อม (Soft
Corruption) และการเปลี่ยนแปลงของการทุจริตในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทาให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย (Improvement)
รวมถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการการทุจริตด้วย
4) ITA จะต้องช่วยให้ค่า CPI ของประเทศไทยดีขึ้นในระยะยาว โดยดัชนีต้องชัดเจนและ เข้าใจง่าย เพื่อให้
บุคลากรในหน่วยงานมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาหน่วยงานของตน
5) ITA จะต้องสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหน่วยงานในเชิงบวกมากกว่าทาให้เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานรู้สึก
กังวล
6) ผลการประเมิน ITA ควรให้แนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนกับหน่วยงานไปในตัว
7) หน่วยงานราชการที่ได้รับการประเมิน ได้ประโยชน์จากการประเมิน และนาผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรั บปรุ งและพัฒนาประสิ ทธิภ าพในการปฏิบั ติงาน และได้รับประโยชน์ในมุมของการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
โดยเฉพาะการแสดงให้สังคมและสาธารณชนรับรู้ว่าหน่วยงานให้ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงานอย่างไร และการดาเนินการดังกล่าว ไม่เป็นต้นทุนหรือภาระของหน่วยงานมากเกิ นไป รวมทั้งต้อง
ไม่เป็นภาระกับบุคคลที่เข้าร่วมกระบวนการประเมินด้วย
นอกจากนี้ สานักงาน ป.ป.ช. ยังได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITAS) เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล และการกากับติดตามการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมไปถึงการวิเคราะห์และประมวลผลการประเมิน ได้อย่างอัตโนมัติ ตอบสนองต่อการนาข้อมูลไปสู่การปรับปรุง
หน่วยงานที่รับการประเมิน และการวางแผน ในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้
3. แนวทางการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2564
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ระบุว่า “ให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความ
ร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนดสานักงาน ป.ป.ช. ได้
ทบทวนกลุ่มเป้าหมายการประเมิน โดยมีหนังสือไปยังกระทรวงต่างๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ในสังกัด ประกอบกับได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื่อทบทวนฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐที่ ต้องเข้ารับการประเมินตามมติ
คณะรัฐมนตรี โดยมีแหล่งข้อมูลหลักที่สาคัญ ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งส่วนราชการ กฎหมายจัดตั้งส่วน
ราชการหรือหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี นอกจากนี้ ได้ค้นคว้า
ข้อมูลจากฐานข้อมูลภาครัฐที่ เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อกาหนดเป็นกลุ่มเป้าหมายการประเมินให้ถูกต้องและครบถ้วนมาก
ที่สุดการดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสาเร็จเป็นอย่างยิ่ง ได้รับความร่ วมมือจากหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นอย่างดีและได้รับเสียงสะท้อนว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐนั้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานที่รับการประเมินมีการตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการปรับปรุงการ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
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ดาเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที่ยังบกพร่อง มีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีการ
ปรั บ ปรุ งการบริ ห ารงานและการปฏิบั ติงานอย่างเป็นธรรมทั้ง บุคลากรในหน่ว ยงานและผู้ มีส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ยของ
หน่วยงานเป็นอย่างดีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนา
นวัตกรรมการประเมิน คุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบ
ออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล
รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการ
ประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมิน
โดยปรั บ ปรุ ง ระบบการเก็ บ ข้ อ มู ล ให้ เ ป็ น แบบออนไลน์ เ ต็ ม รู ป แบบในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายที่ 5 “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ” และกาหนด
ประเด็นกลยุทธ์ ข้อ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาโดยกาหนดตัวชี้วัด ข้อ (4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) และกาหนดแนวทางการดาเนินงานข้อ (4) กาหนดให้หน่วยงานในทุกสังกัด ใช้ระบบการบริหาร
จัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกกาหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การกากับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมิน
การกากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์กรอีกด้วย
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บทที่ 2
เกณฑ์ ระเบียบ ขั้นตอนการประเมิน
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจาแนกตัวชี้วัดออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อานาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดาเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทางาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต
รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
คาอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อ การ ปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึด หลั กตาม มาตรฐาน มีความ
โปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ อย่างเคร่งครัด และ จะต้องเป็นไปอย่างเท่า
เทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จัก กันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึง การปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น
เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่อ งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็น ลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมี คุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียก
รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานทั้งในกรณี ที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณี
ช่ว ง เทศกาลหรื อวาระส าคั ญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนี ยม ประเพณี หรือ แม้แต่กรณีการให้ เงิน ทรัพย์สิ น หรื อ
ประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิด การรับสินบนได้ในอนาคต ตัวชี้วัดที่ 1 การ
ปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ดังนี้
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ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
คาอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อ การดาเนินการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่ การจัดทาแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจาปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการ ใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง หรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ
เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับ
พัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ ความสาคัญกับการเปิดโอกาส ให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของ หน่วยงานตนเองได้ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้ งบประมาณ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้
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ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
คาอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน หน่วยงาน ต่อการใช้ อานาจ
ของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือก
บุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่าง เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึง การใช้อานาจสั่ง
การให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทาในธุระส่วนตัวของ ผู้บังคับบัญชาหรือทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารงานบุคคลที่ อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอานาจ การซื้อขายตาแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์
ให้กลุ่มหรือพวก พ้อง ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ดังนี้

หมายเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามตาแหน่งหน้าที่
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ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
คาอธิ บ าย เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น การรั บ รู้ ข องบุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงานต่ อ การใช้
ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนา ทรัพย์สิน ของราชการของ
หน่ วยงานไปเป็น ของตนเองหรื อน าไปให้ ผู้ อื่น และพฤติกรรมในการขอยืม ทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดย
บุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมี กระบวนการในการขอ
อนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมี การจัดทาแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายใน ได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกากับ
ดู แ ลและตรวจสอบการใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของราชการของหน่ ว ยงานด้ ว ย ตั ว ชี้ วั ด ที่ 4 การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของราชการ
ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้
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ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คาอธิบ าย เป็น ตัวชี้วัดที่มีวัตถุป ระสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่ว ยงานต่อ การแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสาคัญของผู้บริหารสูงสุด ในการต่อต้าน การ
ทุจริ ตอย่างจริงจัง โดยหน่ วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ย วข้องกับการป้องกัน การทุจริตในหน่วยงาน ให้ มี
ประสิทธิภาพ และจัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการ แก้ไข
ปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการ ทุจริตของ
หน่วยงาน ที่จะต้องทาให้การทุจริตในหน่วยงานลดลง หรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่น ให้บุคลกรภายใน
ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต ภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมี กระบวนการเฝูาระวัง
ตรวจสอบการทุจริตภายใน หน่วยงาน รวมถึงการนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้ งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไป ปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไข ปัญหาการทุจริต ประกอบด้วย

ข้อ คาถามจานวน 6 ข้อ ดังนี้
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หมายเหตุ: หากท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ “มากที่สุด”
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ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
คาอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ มีส่วนได้ ส่วน
เสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดาเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้อง เป็นไปอย่างเท่าเทียม กันไม่เลือกปฏิบัติ
รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการของ หน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มา ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน ข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิ บัติหน้าที่ อย่างมีคุณธรรม และยังประเมิน
การรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรง ในการถูกเจ้าหน้าที่เรียก รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน และการดาเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน
ที่ จะต้องคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 5 ข้อ ดังนี้

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สพม.พงภกรน

18

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
คาอธิบ าย เป็ นตัวชี้วั ดที่มีวัตถุป ระสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้ รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ มีส่ วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล ของหน่วยงาน ในเรื่อง
ต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ ซับซ้อน โดยข้อมูล ที่เผยแพร่จะต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดาเนินงานของ หน่วยงานและข้อมูล ที่สาธารณชนควรรับทราบ
รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคาติชมหรือความคิ ดเห็น
เกี่ย วกับการดาเนิ นงาน/การให้บริ การ และมี การชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยัง
ประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มี ช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียน การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
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ซึ่ง สะท้ อนถึ ง การ สื่ อ สารกั บ ผู้ รั บ บริ การ ผู้ มาติ ด ต่ อ หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตั ว ชี้ วั ด ที่ 7
ประสิทธิภาพ การสื่อสาร ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้
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ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
คาอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับ บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ มีส่วนได้ ส่วน
เสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทางาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง พัฒนาหน่วยงาน ทั้งการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวม ไปถึงการนาเทคโนโลยี มาใช้ในการ
ดาเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมี กระบวนการเปิดโอกาส ให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
เข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการปรั บ ปรุ งพัฒ นาการ ดาเนิน งานเพื่อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ ความต้องการด้ว ย ทั้ งนี้ นอกจาก
หน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการ ดาเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควร ให้ความสาคัญกับการปรับปรุงการดาเนินงานให้มี
ความโปร่ งใสมากขึ้น อีก ด้ว ย ตัว ชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบ การทางาน ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 5 ข้อ
ดังต่อไปนี้
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ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ค าอธิ บ าย เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น บน เว็ บ ไซต์ ข อง
หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูล พื้นฐาน
ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การ บริหารงาน ได้แก่ แผนดาเนินงาน การ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจาปี และการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดาเนินการตามนโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคล และ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และ (5) การส่งเสริม ความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และการเปิ ด โอกาสให้เกิดการมีส่ว นร่ ว ม ซึ่งการเผยแพร่ ข้อมูล ในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
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ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
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หมายเหตุ: E–Service แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอานาจหน้าที่ภารกิจของ
หน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Smart OBEC หมายถึง ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 7 ระบบงานย่อย ได้แก่ 1) งานทะเบียนหนังสือ
ราชการ 2) งานบันทึกเสนอสั่งการ 3) งานรับ - ส่งหนังสือราชการ 4) งานไปรษณีย์ 5) งานจองยานพาหนะ 6) งานจองห้องประชุม 7) งานมาปฏิบัติราชการ
My office หมายถึง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ การรับหนังสือ การลงทะเบียนรับหนังสือจากภายนอก
การนาส่งเอกสาร ระบบบันทึก ข้อความ การออกเลขที่คาสั่ง ระบบบันทึกไปราชการ ระบบหนังสือราชการภายใน การรับ – ส่ง หนังสือเวียนภายใน และการ
ใช้งาน ระบบวันลา
AMSS++ (Area Management Support System) หมายถึง โปรแกรมสนับสนุนการบริหารจัดการ ของสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา สาหรับให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาใช้สารสนเทศในการ บริหารงานในเขตพื้นที่ 4 ด้าน คือ ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านนโยบายและแผน ด้านงบประมาณ และ ด้านวิชาการ
หรือโปรแกรมอื่นที่มีการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน หรือโปรแกรมที่ใช้ระบบสานักงาน อัจฉริยะ โดยการนา เทคโนโลยีส ารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้มา
ประยุกต์ใช้ในสานักงาน สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถทางาน ได้ทุกที่ ทุกเวลา
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สพม.พงภกรน

26

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
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ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
คาอธิบาย เป็น ตัว ชี้วัดที่มีวัตถุป ระสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบน เว็บไซต์ ของหน่ว ยงาน
เพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดาเนินการเพื่อ
ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ได้ แ ก่ เจตจ านงสุ จ ริ ต ของผู้ บ ริ ห าร การประเมิ น ความเสี่ ย งเพื่ อ การ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต และ (2) มาตรการ ภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ซึ่งการ เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
แสดงถึงการให้ความสาคัญต่อผลการ ประเมินเพื่อนาไปสู่การจัดทามาตรการ ส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
และมีการกากับติดตาม การนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตัวชี้วัด ที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2
ตัวชี้วัด ย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินกรเพื่อป้องกันการทุจริต
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ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O43
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บทที่ 3
วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA
3.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ออนไลน์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในระดับประเทศ
ระดับ

จานวนเขตพื้นที่การศึกษา

ร้อยละ

AA

82

36.44

A

122

54.22

B

19

8.44

C

2

0.89

D

-

-

E

-

-

F

-

-

2 ผลการประเมิน ITA ในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 89.21 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานอยู่ใน ระดับ A โดย ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่
ได้คะแนนต่ากว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวขี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนน 80.13 คะแนน
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3. เปรียบเทียบผลการประเมิน ITA ในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
(2558-2564) สรุปได้ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA/ระดับ พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA ลาดับที่
70.95
2558
(ระดับสูง)
72.35
เพิ่มขึ้น
+1.40
199
2559
(ระดับสูง)
81.48
เพิ่มขึ้น
+9.13
165
2560
(ระดับสูงมาก)
82.30
เพิ่มขึ้น
+0.82
141
2561
(ระดับสูงมาก)
78.79
ลดลง
- 3.51
199
2562
(ระดับ B)
76.71
ลดลง
- 2.08
194
2563
(ระดับ B)
89.21
เพิ่มขึ้น
+12.5
181
2564
(ระดับ A)

Online
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4 ผลการประเมิน ITA รายตัวชี้วัด
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและจากเอกสารหลักฐานการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียงตามลาดับคะแนน ได้ดังนี้ (เกณฑ์การผ่าน 85 คะแนน)
ลาดับที่ ตัวชี้วัดที่

ประเด็นตัวชี้วัด

คะแนน

ระดับ หมายเหตุ

1

10

การป้องกันการทุจริต

100

AA

ผ่าน/OIT

2

1

การปฏิบัติหน้าที่

94.36

A

ผ่าน/IIT

3

6

คุณภาพการดาเนินงาน

90.57

A

ผ่าน/EIT

4

3

การใช้อานาจ

89.85

A

ผ่าน/IIT

5

7

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

87.35

A

ผ่าน/EIT

6

9

การเปิดเผยข้อมูล

85.92

A

ผ่าน/OIT

7

5

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

85.65

A

ผ่าน/IIT

8

8

การปรับปรุงระบบการทางาน

83.18

B

ไม่ผ่าน/EIT

9

4

การใช้ทรัพย์สินของราชการ

81.90

B

ไม่ผ่าน/EIT

10

2

การใช้งบประมาณ

80.13

B

ไม่ผ่าน/EIT

หมายเหตุ : ระดับคะแนนและการแปลผลการประเมิน
ระดับ

ความหมาย

คะแนน

หมายเหตุ

AA

Excellence

95.00-100.00

ผ่าน

A

Very Good

85.00-94.99

ผ่าน

B

Good

75.00-84.99

ไม่ผา่ น

C

Fair

65.00-74.99

ไม่ผา่ น

D

Poor

55.00-64.99

ไม่ผา่ น

E

Extremely Poor

50.00-54.99

ไม่ผา่ น

F

Fail

0-49.99

ไม่ผา่ น
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3.2 วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนา ผลการประเมิน ITA สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) ตัวชี้วัดที่ 1-5 ได้คะแนนเท่ากับ 25.92 (เป็นคะแนนที่ได้ทาการคูณค่าน้าหนักแล้ว)
บ่งชี้ให้เห็ นว่าบุ คลากรในหน่ว ยงาน ยึดหลั กมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตาม
ขั้ น ตอนและระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด และเท่ า เที ย ม รวมไปถึ ง การปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมุ่ ง มั่ น
เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ การไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงินและ
ให้ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ และพฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้ เกิด การรับสินบนได้ในอนาคต
อย่ า งไรก็ ดี มี จุ ด แข็ งและจุ ดที่ ต้อ งพัฒ นาไว้ ดัง ต่อ ไปนี้ (โดยส านั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษามัธ ยมศึก ษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้ตั้งเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ไว้ที่ร้อยละ 85 (เป็นคะแนนที่ยังไม่ได้คูณค่าน้าหนักคะแนน)
จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 85 ) จานวน 3 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.39 เป็นคะแนนจากการประเมินการ
รั บ รู้ ข องบุ คลากรภายในหน่ ว ยงานต่ อการปฏิบั ติงานของบุคลากรในหน่ ว ยงานของตนเองในประเด็น ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่กาหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่ า หน่วยงานมีแนวโน้มการดาเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความ
โปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความสาคัญมากขึ้นในเรื่องการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน
(2) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.85 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการมอบหมายงาน การประเมิน ผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการ
ใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมาย
(3) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.65 เป็นคะแนนจากการ
ประเมิน การรับ รู้ ของบุ คลากรภายในหน่ว ยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความสาคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการ
จัดทาแผ่นงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็ น
รูปธรรม เห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมา มีการสร้างการรับรู้การป้องกันการทุจริตโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา
บรรยายให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และร่วมกันกาหนดแผนงานการป้องกันการทุจริต ในระดับเขตพื้นที่
อย่างไรก็ดี ก็ควรให้ความสาคัญมากขึ้นในเรื่องการรับรู้สร้างการมี ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน
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จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 85 ) จานวน 2 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 81.90 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนาทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนาไปให้
ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการ
ยืมโดยบุคคลภายนอกหน่ วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก
เห็นได้ว่า บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังมีความบกพร่อง ในการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ
(2) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้เท่ากับร้อยละ 80.13 เป็นคะแนน จากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณ นับ ตั้งแต่การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใส ไปจนถึง
ลักษณะการใช้จ่ ายงบประมาณของหน่ว ยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อปร ะโยชน์
แก่ตนเองและพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย สะท้อนให้เห็นว่ามีการจัดทาแผนการใช้จ่าย
งบประมาณและมีการใช้จ่ายงบประมาณยังคงมีความบกพร่องอยู่
2. ผลการประเมิ น ตามแบบวั ด การรั บ รู้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment: EIT) ตัวชี้วัดที่ 6-8 ได้คะแนนเท่ากับ 26.11 (เป็นคะแนนที่ได้ทาการคูณค่า
น้าหนักแล้ว) ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดาเนินงานของหน่วยงานศูนย์
ITA สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นาผลประโยชน์ของ
พวกพ้ องอยู่ เหนื อ ผลประโยชน์ ส าธารณะ และไม่ พบว่า มีก ารเรี ยกรับ สิ น บน ทั้ งเป็น เงิ นทรัพ ย์สิ น และ
ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคานวณเป็ นเงินได้ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ (โดย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ว่าได้ตั้งเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ไว้ที่ร้อยละ
85 )
จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 85 ) จานวน 2 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.57 เป็นคะแนน
จากการประเมิน การรั บ รู้ ของผู้ รั บ บริ การ ผู้ มาติดต่อ หรือผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ของหน่ว ยงานต่อ คุณภาพ
การดาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน
และระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่าประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
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ดาเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ มีการให้ข้ อมูลที่ชัดเจน
แก่ผู้รับบริการ ไม่นาผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการ เรียกรับ
สินบนนอกจากนี้หน่วยงานได้มีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งมีการเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซบั ซ้อน อีกทั้งมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้เกิดความ
โปร่งใส มีการปรับปรุงวิธีการขั้นตอนให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดาเนินการ
(2) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.35 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การเผยแพร่ข้อมูลของหน่ว ยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนที่ควรรับทราบ
รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็ น
เกี่ยวกับการดาเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้
มาติ ด ต่ อ ราชการสามารถติ ด ต่ อ สอบถาม ให้ ข้ อ เสนอแนะ และการร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต ของเจ้ า หน้ า ที่
ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ
จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 85 ) จานวน 1 ตัวชี้วัด คือ
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทางาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 83.18 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทางาน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับ ปรุงพัฒ นาหน่ว ยงาน บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีความบกพร่องในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทางานของหน่วยงาน รวมไปถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดาเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีการดาเนินการในเรื่องกระบวนการ
เปิ ดโอกาส ให้ ผู้ รั บ บริ การหรื อ ผู้ มาติดต่อ เข้า มามีส่ ว นร่ว มในการปรับปรุงพัฒ นาการดาเนิน งานเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
3. ผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้คะแนนเท่ากับ 37.18 (เป็นคะแนนที่ได้ทาการคูณค่าน้าหนักแล้ว)
บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงาน การเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ และเป็นปัจจุบัน
แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้น
ได้แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผล ทาให้ต้องมีการพัฒนาระบบและวิธีการทางานเพื่อให้ได้ตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ อย่างไร
ก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้
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จุดแข็ง คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน มีคะแนน 100.00 เป็นคะแนนมาจากแสดง
แผนการดาเนิ น ภารกิจ ของหน่ ว ยงานที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูล รายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือ
กิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการแสดงความก้าวหน้า และผลการดาเนินงานตามแผน
ดาเนินงานประจาปี แสดงคู่มือหรื อแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่บุคลากรใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูล
ในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา แสดงผลสารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอานาจหน้าที่หรือ ภารกิจของหน่วยงาน แสดง
ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอานาจ หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์
เพื่อช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
(2) ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 100.00
เป็น คะแนนมาจากการแสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทาอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ แสดงการดาเนิ น การหรือกิ จกรรมที่แสดงถึงการมีส่ ว นร่ว มของผู้ บริห ารสู งสุ ดคนปัจจุบัน
แสดงผลการประเมิน ความเสี่ ย งของการดาเนินงานหรือการปฏิบัติห น้าที่ที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานแสดงการดาเนินการ
หรื อกิจ กรรมที่แสดงถึงการจั ดการความเสี่ ยงในกรณีที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริ ตหรือก่อให้ เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานแสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่ แสดง
ถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริตอย่างชัดเจน แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ พัฒนาด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแสดง
ความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(3) ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 100.00
เป็นคะแนนมาจากการแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ITA
ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแสดงผลการดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน
หน่วยงานและนามาตรการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
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จุดที่ต้องพัฒนา คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งมีคะแนน 88.89 เป็นคะแนนจากการ
ปฏิบัติงานในตัวชี้วัด เช่น แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน แสดงรายนาม
ของผู้บริหารของหน่วยงาน แสดงข้อมูลหน้าที่และอานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกาหนด แผนการเนิน
การด าเนิ น การกิ จ กรรมของหน่ ว ยงานมี ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดของแผนฯ เช่ น ยุ ท ธศาสตร์ หรื อ แนวทาง
เป้าหมาย อานาจหน้าที่ แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานหรือการปฏิบัติงาน หน่วยงาน เช่น
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก่ไขเพิ่มเติม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล ต่าง ๆ ได้ และ
หน่วยงานสามารถให้คาตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board,
กล่องข้อความ ถาม-ตอบ แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่นFacebook หรือ Line หรือ
Twitter หรือ ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีข้อบกพร่องหลงประเด็นใน ข้อ O3 อานาจหน้าที่ ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยไม่ตรง
ประเด็น ทาให้ได้คะแนน 0 คะแนน
(2) ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ซึ่งมีคะแนน 85.72 เป็นคะแนนมา
จากการแสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานข้ อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตาม
แหล่งที่ได้รับ การจั ดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย ข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณซึ่งหน่วยงานขาดข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายใน ข้อ O20 รายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ทาให้ได้คะแนน 0
(3) ตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีคะแนน 75.00
เป็นคะแนนมาจากการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิด การ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี แต่
หน่วยงานยังมีข้อบกพร่องในการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกาลัง
คนการสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานการพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้า
ในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร เป็นการดาเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตามข้อ o25
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(4) ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส มีคะแนน 80.00 เป็นคะแนนมาจาก
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการแสดงคู่มือหรือแนวทางการดาเนินการต่อเรื่อง
ร้ อ งเรี ย นที่เ กี่ย วข้อ งกั บ การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิช อบของบุ คลากรในหน่ ว ยงาน แสดงข้อ มูล สถิติ เรื่ อ ง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่ วยงาน ซึ่งหน่วยงานยังมีข้อบกพร่องช่องทางที่
บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบสามารถเข้าถึงหรือ
เ ชื่ อ ม โ ย ง ไ ป ยั ง ช่ อ ง ท า ง ข้ า ง ต้ น ไ ด้ จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ ห ลั ก ข อ ง ห น่ ว ย ง า น

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
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แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
1. ผลการประเมินตามแบบสารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.38 อยู่ในระดับ A (Very Good) ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดาเนินงานที่เป็นไปตามหลักความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแ สดงความไว้วางใจต่อการ
บริหารงานของผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นในการหาวิธีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิผล แต่ยังมีประเด็นที่ควรพัฒนาในหน่วยงาน ดังนี้
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ

คะแนน
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
แนวทางการพัฒนา/นาไปสู่การปฏิบัติ
เฉลี่ยที่ได้รับ
จุดอ่อนที่ต้องแก้ไข
80.13
การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
จัดกิจกรรมประชุมจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ระดับ B) งบประมาณประจาปีของหน่วยงาน เพือ่ สร้างการรับรู้การใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีให้กับบุคลากรภายใน
หน่วยงาน และเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์
81.90
บุคลากรในหน่วยงานมีการนา
1. มีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก
(ระดับ B) ทรัพย์สินของราชการไปเป็นของ
เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ
ส่วนตัวหรือนาไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 2. จัดทาคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ
3.ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกและค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและไม่ทนต่อการ
ทุจริต ตามโครงการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรม
สพท.สุจริต) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสพม.พงภกรน ไม่ทนต่อการทุจริต ใน
หัวข้อการสร้างความตระหนักการใช้ทรัพย์สินของราชการ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
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2. ผลการประเมินตามแบบสารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.03 อยู่ในระดับ A (Very Good) ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดาเนินงานที่ที่เป็นไปตามหลักความโปร่งใสและมีมาตรฐาน ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเป็นไปอย่างเท่า
เทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ โดยผู้รับบริการส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มีความมุ่ งมั่นในการหาวิธีการบริหารงานและดาเนินงานใน
ภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องคานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่ มใดกลุ่มหนึ่ง โดยป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิผล แต่ยังมีประเด็นที่ควรพัฒนาในหน่วยงาน ดังนี้
คะแนน
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
เฉลี่ยที่ได้รับ
จุดอ่อนที่ต้องแก้ไข
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
83.18
1. มีการปรับปรุงเพื่อเปิดช่องทางการให้บริการ
(ระดับ B) เพิม่ ขึ้น สะดวกและรวดเร็ว
2. ให้บุคลากรปรับปรุงวิธีการทางานเพื่อ
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
3. มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

1. ปรับปรุงเว็บไซต์ ให้ไม่ซับซ้อน หาข้อมูลได้ง่าย
2. กาชับบุคลากรในหน่วยงานปรับปรุงวิธีการทางาน เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. นาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น จัดประชุมทาง
VDO Conference หรือ Zoom,ทางระบบ Google Meet

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
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3. ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.96 อยู่ในระดับ A (Very Good) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานการวาง
ระบบในการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานการบริหารงาน การบริหารงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบอย่าง
เป็นปัจจุบัน แต่ต้องปรับปรุงพัฒนาการดาเนินการเรื่องการป้องกันการทุจริตและมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ให้ดีขึ้นในด้านต่าง ๆ ดังนี้
คะแนน
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
เฉลี่ยที่ได้รับ
จุดอ่อนที่ต้องแก้ไข
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
85.92
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O9)
(ระดับ A) O3 อานาจหน้าที่
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
O20 รายงานผลการใช้จ่าย
(O18-O24)
งบประมาณประจาปี
ตัวชี้วัด

9.4 การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (O25-O28)
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
(O29-O33)

O26 การดาเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แนวทางการพัฒนา/นาไปสู่การปฏิบัติ
จัดทาข้อมูลหน้าที่ และอานาจของหน่วยงานตามกฎหมายกาหนด
แสดงผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และมีกาสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย และจัดทารายงานผลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดาเนินการตามแผนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แสดงช่องทางที่บุคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหาก
จากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุมครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และสามารถเข้าถึง
หรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
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การกาหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ดีขึ้น
ลาดับ

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ

1

กาหนดมาตรการ/นโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ดังนี้
1) กาหนดมาตรการแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
2) กาหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
3) กาหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน
4) กาหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
5) กาหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
6) กาหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
7) กาหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
8) กาหนดโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ความสอดคล้อง

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 4 การใช้ มิ ถุ น า ย น – 1. นางสาวเรวดี จุลรอด
ทรัพย์สินทางราชการ กรกฎาคม 2565
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 9 ก า ร
2. นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
เปิดเผยข้อมูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3. นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
4. นางสาวโสภณา แป้นปลื้ม
นิติกรปฏิบัติการ
5. นางสาวณัฎฐา บุตรเผียน
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
6. นายธีระชล ยอดชู
นักวิชาการศึกษาชานาญการ

สพม.พงภกรน
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ลาดับ
2

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ
กิจกรรมการประชุมจัดทาแผน
ปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งปม

1. ร้อยละของโครงการ
ของสานักงานฯ และ
โรงเรียนมีความสอดคล้อง
กับนโยบายตัวชี้วัดแสะตาม
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ.
มีแผนปฏิบัติการประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป็นกรอบและแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา
2. สพม. พงภกรน มีข้อมูล
สารสนเทศในการรายงาน
ตามมาตรฐานได้อย่างถูก
ต้อง

1. สพม.พงภกรน มี
แผนปฏิ บั ติ การประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เป็น
เครื่ องมื อในการบริ ห าร
จัดการงบประมาณและการ
จั ด การศึ ก ษาที่ ทั น สมั ย
สอดคล้องกับความต้องการ
ของพื้นที่และนโยบายของ
หน่ ว ย เห นื อ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อสร้างการรับรู้การใช้
จ่ ายงบประมาณ ประจ าปี
ให้ กั บบุ คลากรภายใน
หน่วยงาน และเปิดโอกาสให้
บุคลากรภายในหน่วยงานมี
ส่ วนร่ วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณ

-

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สพม.พงภกรน

ระยะเวลา
ความสอดคล้อง
ดาเนินการ
ตุลาคม 2564- ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
ธันวาคม 2565 งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายและแผน
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ลาดับ

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ

3

ดาเนินกิจกรรมการเสริมสร้างธรรมาภิ
บาลในสานั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ดังนี้
1) การเสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ใ น
องค์กรและสาธารณชน ได้แก่
- กิ จ กรรมแสดงสั ญ ลั ก ษณ์ ต้ า นโกง
Strong
- กิ จ กรรมสร้ า งสื่ อประชาสั ม พัน ธ์ก าร
ต้านทุจริต การเสริมสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่ งใสและการเสริ มสร้ างธรรม
ภิบาลในองค์กร
- จัดทาสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์/ข้อความใน
การต่อต้านการทุจริต และติดไว้บริเวณ
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ร้ อ ยละ 85 ของจ านวน
บุ ค ลากรมี ค วามตระหนั ก รู้
ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต มี
ค่านิยมต้านทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เป้าหมาย

งปม

บุคลากรมีความตระหนัก 20,000
รู้ ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต
มีค่านิยมต้านทุจริต

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ความสอดคล้อง

ผู้รับผิดชอบ

พ ฤ ษ ภ า ค ม - ตัวชี้วัดที่ 10
1. นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
กันยายน 2565 การป้องกันการทุจริต เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
2. นางสาวเรวดี จุลรอด
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
พิเศษ

สพม.พงภกรน
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ลาดับ

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

2) กิจ กรรมปลู ก ฝั งและสร้ างจิ ตส านึ ก
และค่า นิ ย มการต่อต้า นการทุ จ ริ ตและ
ไม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต ตามโครงการ
คุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (กิจกรรม สพท.สุจริ ต) โดย
การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สพม.
พงภกรนไม่ทนต่อการทุจริต” ในหัวข้อ
การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ทางราชการ และ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ร้อยละ 85 ของจานวน
บุคลากรที่เข้าร่วมการประชุม
มีความตระหนักและปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทาง
เรื่องการใช้ทรัพย์สินทาง
ราชการ และผลประโยชน์
ทับซ้อน

บุ ค ล า ก ร ทุ ก ร ะ ดั บ 48,650
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก แ ล ะ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไป
ตามแนวทางเรื่องการใช้
ทรั พ ย์ สิ น ทางราชการ
มีจิตสานึกและพฤติกรรม
ที่ ส า ม า ร ถ แ ย ก แ ย ะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโ ยช น์
ส่ ว นรวม ประพฤติ ต น
เ ป็ น พ ล เ มื อ ง ดี
มี คุ ณ ธ รรม จริ ย ธ รร ม
สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ

3) กิจกรรมทาความดี เพื่อสาธารณะ
แบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลัก
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ
“กิจกรรมจิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต”

ร้อยละ 85 ของจานวนบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม
และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 17,100
ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมและสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เป้าหมาย

งปม

ระยะเวลา
ความสอดคล้อง
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
มิ ถุ น า ย น – ตัวชี้วัดที่4 การใช้ 1. นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
สิงหาคม 2565 ท รั พ ย์ สิ น ท า ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ราชการ
2. นางสาวเรวดี จุลรอด
นักประชาสัมพันธ์ชานาญ
การพิเศษ

สพม.พงภกรน
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ลาดับ

มาตรการ/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

4

กิ จ ก ร ร ม ย ก ร ะ ดั บ ก า ร ท า ง า น ใ ห้
สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
สพท.ออนไลน์ (ITA Online) ตาม
โ ค ร ง ก า ร คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม
และธ รรม าภิ บ าลในสถาน ศึ ก ษา
(กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุจริต)
- การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ สพท.ออนไลน์ (ITA
Online)
- การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
เพื่ อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ให้ ส าธารณ ชน
รับทราบ

บุ คลากร สพม.พงภกรน มี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจแต่ ล ะ
ตั ว ชี้ วั ด ก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณธรรมและความโปร่งใส
ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่
การศึกษา (ITA)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เป้าหมาย

งปม

ค่ า ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ก า ร 14,250
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ข อ ง
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่
ก า ร ศึ ก ษ า ( ITA)ไ ด้
คะแนนทุ ก ตั ว ชี้ วั ด ใน
ระดับ 90 ขึ้นไป

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ความสอดคล้อง

พ ฤ ษ ภ า ค ม - ตัวชี้วัดที่ 9
มิถุนายน 2565 การเปิดเผยข้อมูล
9.1,9.3,9.4,9.5

สพม.พงภกรน

ตัวชี้วัด8 ปรับปรุง
ระบบการทางาน

ผู้รับผิดชอบ

1. นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
2. นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

50
บทที่ 4
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1. ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์
1.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ส่งผลให้บุคลากรในสังกัด
ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินงาน เรียนรู้และปรับวิถชี ีวิตใหม่ที่ต้องให้ความสาคัญและเตรียมความพร้อมในการจัดการ
กับสถานการณ์ดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งเป็นช่วงที่มีความคาบเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลในการประเมิน
ITA Online
1.2 สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดการประเมินและ
ประเด็นย่อยในการพิจารณาบางรายการ จึงทาให้ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจึงส่งผลให้ได้รับคะแนนการ
ประเมินในบางข้อน้อยลง
1.3 บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ยังขาดความตระหนักถึง
ความสาคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
2. ข้อเสนอแนะการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิน งานของสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ออนไลน์
2.1 สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีการประชุมบุคลากรในหน่วยงาน โดย
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นประธานที่ประชุม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการเตรียมรับการประเมินตาม
เครื่องมือประเมินประจาปีงบประมาณ 2565 ให้เกิดความชัดเจน
2.2 นาผลการวิเคราะห์ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา มาสู่การปฏิบัติ นาผลวิเคราะห์การประเมิน
ปีงบประมาณ 2564 ชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบได้รับทราบร่วมกันถึง จุดที่ควรพัฒนา จุดแข็ง ของแต่ละตัว
ชี้วัด (OIT) เพื่อให้เตรียมความพร้อมสาหรับการประเมินในปีงบประมาณ 2565 ได้อย่างถูกต้อง
2.3 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชีวัด แต่ละประเด็นการประเมินให้มีความชัดเจน โดยประชุมการแบ่งงานใน
แต่ละตัวชี้วัด (OIT แต่ละประเด็นให้ถูกต้องและตรงกับงานอย่างชัดเจน เพื่อประสิทธิภาพของการจัดทาเอกสารได้
อย่างถูกต้องตรงประเด็น
2.4 มีการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับผู้รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงาน อย่างสม่าเสมอ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
และสร้างขวัญกาลังใจให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด (OIT) ให้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องมัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
ระนอง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สพม.พงภกรน

51

ภาคผนวก

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สพม.พงภกรน
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คาสั่งคณะกรรมการ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สพม.พงภกรน

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 112/2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online)
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
--------------------------------------สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ด าเนิ น โครงการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสุ จ ริ ต โดยใช้ ชื่ อ ว่ า
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency
Assessment Online : ITA Online) โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาได้เริ่ มดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นต้นมา เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุม
การปฏิบั ติราชการของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในทุก มิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้ บริห ารและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรอบการประเมินเพื่อวัดระดับคุณภาพและความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ
10 ตัวชี้วัด ใช้เครื่องมือในการประเมิน 3 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)
เพื่อให้การการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่ การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาพั ง งา ภู เ ก็ ต ระนอง ในภาพรวมของการบริ ห ารงานเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และเกิดประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน (Integrity
& Transparency Assessment Online: ITA Online) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้

-2-

1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ กาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงาน วางแผน
ให้คาปรึกษา แนะนา ตลอดจนสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย
1.1
1.2
1.3
1.4

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ทุกคน รองประธานกรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกคน
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการและ
เลขานุการ
1.5 นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
1.6 นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการกากับ ติดตาม การตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External
Integrity and Transparency Assessment : EIT)
ผู้กากับ ติดตาม มีหน้าที่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาในสังกัด ประกอบด้วย
2.1 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
ประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
รองประธานกรรมการ
2.2 นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการ
2.3 ผู้อานวยการโรงเรียนทุกคน
กรรมการ
2.4 รองผู้อานวยการโรงเรียนทุกคน
2.5 นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
3. คณะกรรมการกากับ ติดตาม และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด การดาเนินการจัดทาข้อมูลแบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ งใสในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565(แนบท้ายคาสั่ง)
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ผู้กากับ ติดตาม มีหน้าที่ กากับ ติดตามการรายงานตัวชี้วัดการดาเนินการจัดทาข้อมูลแบบ
ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ งใสในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้สามารถดาเนินงานให้เกิดผลผลิตตามเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด มีหน้าที่ ศึกษาตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ จัดทารายละเอียดข้อมูลที่จะเผยแพร่
ตามประเด็นการตรวจของตัวชี้วัดแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT) เป็นเจ้าภาพผลักดันให้มีการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กาหนด สรุปหลักฐานการดาเนินงาน
และรายงานผลต่อผู้กากับ ติดตาม และจัดส่งข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบให้คณะกรรมการดาเนินการสรุป รวบรวม
และรายงานผล ตามระยะเวลาที่กาหนด
4. คณะกรรมการดาเนินการสรุป รวบรวม และรายงานผล มีหน้าที่ จัดทาข้อมูลแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และประสานงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
เพื่อรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดเพื่อรายงานตอบแบบสารวจแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data
Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประกอบด้วย
4.1 นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
ประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
รองประธานกรรมการ
4.2 นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
4.3 นางสาวเรวดี จุลรอด
กรรมการ
4.4 นางสาวนัชชา ประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
กรรมการ
4.5 นายอัสนัย กิ่งบุญตา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการ
4.6 นายศักดิ์เกษม จันคา
พนักงานธุรการ ส4/หน
กรรมการ
4.7 นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กรรมการ
4.8 นางสาวชนันธนา หัสดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
กรรมการ
4.9 นางสาวปิ่นอนงค์ อักษรศรี พนักงานพิมพ์ดีด
กรรมการและ
4.10 นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เลขานุการ
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ให้ คณะกรรมการที่ได้รั บการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้ ภารกิจ
บังเกิดผลตามเป้าหมายตัวชี้วัดและแนวทางดาเนินงานที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2565

(นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 112/2565 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาออนไลน์
(Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online)
ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตัวชี้วัด/ข้อ
ประเด็นการตรวจ
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อานาจหน้าที่
O4

แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

นางสาวเรวดี จุลรอด
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ

นางสาวจันทรา พงษ์ทิพย์พิทักษ์
ปฏิบตั ิหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

O5

ข้อมูลการติดต่อ

O6

กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง (ข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วย)

นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้กากับ ติดตาม

1. นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

1. นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

ตัวชี้วัด/ข้อ
ประเด็นการตรวจ
การประชาสัมพันธ์/การปฏิสัมพันธ์ขอ้ มูล
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

O8

O9

Q&A

Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดาเนินงาน
O10 แผนดาเนินงานประจาปี
O11 รายงานการกากับ ติดตามการดาเนินงานประจาปี
รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
นางสาวเรวดี จุลรอด
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ

1. นางสาวเรวดี จุลรอด
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
2. นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้กากับ ติดตาม
1. นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
1. นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
3. นางสาวจันทรา พงษ์ทิพย์พิทักษ์
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวจันทรา พงษ์ทิพย์พิทักษ์

นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์

ปฏิบตั ิหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

ตัวชี้วัด/ข้อ
ประเด็นการตรวจ
การปฏิบัตงิ าน/การให้บริการ
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วย)
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วย)
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วย)
O16 รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17

E-Service (ข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วย)

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ผู้กากับ ติดตาม

นางสาวนัชชา ประเสริฐ
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
นางสาวปิน่ อนงค์ อักษรศรี
เจ้าหน้าทีพ่ ิมพ์ดีด

1. นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์

นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

1. นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางสาวจันทรา พงษ์ทิพย์พิทักษ์
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
O19 รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี

นางสาวจันทรา พงษ์ทิพย์พิทักษ์
ปฏิบตั ิหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวศุภรดา รวบรวม
นักวิชาการเงินและบัญชี

1. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

3. นางเสาวรส เอ่งฉ้วน
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ตัวชี้วัด/ข้อ
ประเด็นการตรวจ
การจัดซือ้ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจาปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ผู้กากับ ติดตาม

1. นางสาวณัฏฐา บุตรเผียน
นักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
2. นายไพฑูรย์ ศรีวิชา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

1. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล

1. นางสาวกัลยาณ์ คาภูมี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
2. นายกิตติพงษ์ ละเอียดศิลป์
พนักงานราชการ

1. นายนรินธรณ์ เซ่งล้า

นางสาวโสภณา แป้นปลื้ม

นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข

ปฏิบตั ิหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

1. นางสาวเรวดี จุลรอด
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ

1. นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางเสาวรส เอ่งฉ้วน
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางสาวสุปรียา ไข่มุกข์
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
3. นางสาวจิราภรณ์ คงรัตน์
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

ตัวชี้วัด/ข้อ

O33

ประเด็นการตรวจ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(ข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วย)

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
2. นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายธีระชล ยอดชู
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ผู้กากับ ติดตาม
2. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
3. นางสาวจันทรา พงษ์ทิพย์พิทักษ์
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
1. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางสาวประไพ พิกุลผล
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (ข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วย)

นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1. นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี
(ข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วย)
O37 การดาเนินการเพือ่ จัดการความเสี่ยงการทุจริต
(ข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วย)

นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1. นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

ตัวชี้วัด/ข้อ
ประเด็นการตรวจ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้กากับ ติดตาม
1. นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
แผนป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 รายงานการกากับติดตามการดาเนินการทุจริตประจาปี
รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี

1. นายไกรสร สุทธิประภา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
2. นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1. นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นายนรินธรณ์ เซ่งล้า
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

3. นางจันทณา ช่วยชนะ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
(ข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วย)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
O43 การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วย)

1. นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

