คำนำ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:
ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ์มุ่งหวัง
ให้หน่วยงานงานภาครัฐ ได้รับทราบระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานงานตนเอง และนําข้อมูลผลการประเมิน
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนา เพื่อยกระดับการ
ดําเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม และจากผลการ
ประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของ
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาสุ พรรณบุ รี
เขต ๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ระดับ A ได้คะแนน
ร้อยละ ๙๓.๘๓ อยู่ในลำดับที่ ๑๕ ของประเทศ โดยมี จุดแข็งที่
หน่วยงานได้คะแนนสูงสุด ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ ๙๘.๙๘ ส่วนที่จะต้องพัฒนา เนื่องจาก
ได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ ๘๕.๗๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เล็งเห็นว่าจากการวิเคราะห์ผล
การประเมินสะท้อนให้เห็นว่า จะต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของสำนักงาน
และข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมทั้งควรจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้ควรสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี จึงได้กำหนดจัดทำ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ ฉบับนี้ขึ้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
มกราคม ๒๕๖๓
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๒
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
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ก
ข
๑
๓
๔
๖
๙
๑๓
๑๖
๒๐
๒๖

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๒

แนวทางการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓๙

ผลการดำเนินการตามมาตรการและการพัฒนาในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ สพป.สุพรรณบุรี
เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔๒

ภาคผนวก

๑๐๔

บทนำ
เจตนารมณ์ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย
พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ช าติ
ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ข้อที่ ๑๒ การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ
ยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน ข้อที่ ๘ การแก้ไขปัญหาทุจริต
และประพฤติ มิช อบในวงราชการทั้ งฝ่ ายการเมื องและฝ่ า ย
ราชการประจำ
รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงาน
ของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและ
ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ และการใช้
จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติ เป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ
และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
รัฐพึงดำเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระบบ
คุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำการโดยมิชอบที่
เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรม
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรม
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ข้อที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการการศึกษาทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบายที่ 6 ด้ า นการปรับ สมดุ ลและพั ฒ นาระบบการบริห ารจั ด การศึกษา เป้ า ประสงค์ ที ่ ๓.
หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ ๔. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดที่ ๕ สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับผ่านการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment
: ITA)
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 – 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เป้าประสงค์ที่ 3.
สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดที่ ๗ สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความโปร่งใส
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และตัวชี้วัดที่ 8. ร้อยละของ
สถานศึกษาตามเป้าหมายของโครงการโรงเรียนสุจริต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment
: ITA)
ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
ได้จัดทำและพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการ
สร้างความตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การ
ประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 - 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการ
พัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม ด้วยหลักการ
นโยบาย และจุดเน้นต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรในหน่วยงาน จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ฉบับนี้ขึ้น

มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้
ดำเนินการจัดทำมาตรการภายในเพื่อขับเคลื่ อนการส่งเสริ มคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่ว ยงาน
พร้อมทั้งมีการกำหนดผู้รับผิ ดชอบหรือผู้ ที่เ กี่ยวข้อง กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ กำหนดแนวทาง
การกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน ๗ มาตรการ ดังนี้
๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
๒. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๕. มาตรการป้องกันการรับสินบน
๖. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๗. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เป้าหมาย
เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
มี ความถู กต้ อง ครบถ้ ว น ชั ด เจน และเป็ น ปั จ จุ บั น ผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษา
ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก สามารถตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ
๑. ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ นํามาเผยแพร่
ต่อสาธารณะ ต้องไม่ผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล
๒.๑ งานประชาสัมพันธ์์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๑ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๑ (www.suphan1.go.th) และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น สื่อออนไลน์์, หนังสือพิมพ์, รายการวิทยุ,
ปิดประกาศ และประชาสัมพันธ์์เสียงตามสายภายในสำนักงาน
๒.๒ กลุ่มงานและสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
มีหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารสำหรับการเผยแพร่่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ และผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น สื่อออนไลน์์, หนังสือพิมพ์, รายการวิทยุ, ปิดประกาศ
และประชาสัมพันธ์์เสียงตามสายภายในสำนักงาน
๓. วิธีการ ขั้นตอน และการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
๓.๑ แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
๓.๒ งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอํานวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๑ ผู้ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล จัดทำบันทึกขออนุญาตการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ และผ่านช่องทางอื่น ๆ เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับ
๓.๓ รองผู้ อ ํ า นวยการสำนั ก งานเขตพื ้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต ๑
ผู้ อํานวยการสถานศึกษา ตามสายงาน กำกับ ดูแลหน่วยงานที่รับผิดข้อมูลของหน่วยงานข้อ ๒ กำกับ ดูแล
และติดตามการดําเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ และผ่านช่องทางอื่น ๆ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
๓.๔ ประเมิ น การรั บ รู ้ ของผู้ มีส ่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการเผยแพร่ ข้ อมู ล ต่ อสาธารณะ ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ทุกสิ้นปีงบประมาณ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้น โดยประเมินดังนี้ ประเมินความพึงพอใจและสถิติการให้บริการและผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
(หน้าเว็บไซต์) ประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์
และผ่านช่องทางอื่น ๆ

๓.๕ งานประชาสัมพันธ์์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๑ รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๑ ทุกสิ้นปีงบประมาณ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย จำนวนข่าว เนื้อหาโดยย่อ วันที่ลงข่าว ปัญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงาน เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
กระบวนการติดตาม
ติดตามการดำเนินงานโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ โดยใช้ Google from จำนวน ๓ ด้าน
ด้านที่ 1 การแสดงผลของเว็บไซต์
ด้านที่ 2 การใช้งานของเว็บไซต์
ด้านที่ 3 ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ในภาพรวม
ผู้รับผิดชอบ
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
การรายงานผล
รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๑ ทุกสิ้นปีงบประมาณ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นกรอบในการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยในมาตรา 65 กำหนดว่า รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ รวมทั้งในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 กำหนดว่า
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมื องที่ดี คำนึงถึงความรับผิดชอบของ
ผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง าน การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน การเปิ ด เผยข้ อ มู ล การติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผล
การปฏิบัติงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนและการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจภาครัฐ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐสอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
การศึกษา ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดำเนินงาน ตามแนวนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน จึงได้กำหนด
มาตรการ ในการให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ดังนี้
เป้าหมาย
1. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
2. เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้มีการรับฟังความคิ ดเห็น ข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านช่องทางต่าง ๆ
3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 1 ตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
โดยให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจและความเหมาะสม ดังนี้
1.1 การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จะนำเสนอข้อมูล
ที่เป็นจริง ถูกต้องทันสมัย เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ให้
ประชาชนรับทราบและเข้าถึงได้
1.2 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ ร ี เขต 1 เปิ ด โอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการหรื อ
การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย

1.3 การมีส่วนร่วมในการให้เข้ามามีบทบาท
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 1 เปิ ด โอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูล
ระหว่างกัน โดยมุ่งผลสำเร็จ และเป้าหมายที่ชัดเจน
1.4 การมีส่วนร่วมโดยสร้างความร่วมมือ
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 1 เปิ ด โอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตั้งแต่การระบุปัญหา การพัฒนาทางเลือก และ
แนวทางแก้ไข รวมทั้ง การเป็นภาคีในการดาเนินกิจกรรม
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้กำหนดกรอบขั้นตอนและวิธีการ
ดำเนินงานในการให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดังนี้
2.1 การทบทวนผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์สำคัญ ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เพื่อทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์ให้มีความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ใน
การดำเนินงานเพื่อให้การจัดทำยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ไปสู่การปฏิบัติงานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการได้
2.2 การกำหนดแนวทางกระบวนการในการให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างเหมาะสม โดยระบุช่องทางการมีส่วนร่วมแนวทางปฏิบัติหรือกระบวนการที่ใช้ในการดำเนินงาน
2.3 จัดให้มีผู้แทนหรือแต่งตั้งกรรมการผู้ทำงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ในการ
ดำเนินงาน
2.4 จัดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รวมถึงช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการดำเนินงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพ และโปร่งใสยิ่งขึ้น
2.5 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจหลัก
และยุทธศาสตร์สำคัญของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
๒.๖ ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของการมีส่วนร่วมตามภารกิจ แผนการดำเนินงาน
ผลการสำรวจข้อ 2.5 พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ต่อไป
กระบวนการติดตาม
๑. มีการบันทึกสั่งการจากผู้บริหาร ที่ให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการให้
ข้อคิดเห็น ร่วมดำเนินการในภารกิจงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการที่มีส่วนร่วม
๓. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจงาน/ลักษณะงาน ของทุกกลุ่มงาน ตามข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าให้ดำเนินการอย่างไรบ้าง
๔. ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม นําผลสรุปไปดำเนินการปรับปรุง, พัฒนา, แก้ไขให้ดีขึ้นอย่ าง
ยั่งยืน ต่อไป

๕. เมื่อผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ปรับปรุง, พัฒนา, แก้ไขดําเนินการเรียบร้อยแล้ว มีผลข้อดีหรือ
ข้อเสียอย่างไร
๖. มีการบันทึกเสนอรายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ได้ให้
ความเห็นชอบ
๗. มี การสรุ ป รายงานผลการเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในแต่ ล ะภารกิ จ งาน ภายในปี งบประมาณ ให้ ผ ู ้ ที่
เกี่ยวข้องรับทราบ ต่อไป
ผู้รับผิดชอบ
นางเกสรา อารยะจารุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
การรายงานผล
ปฏิทินการติดตามผลการดำเนินการ ตามข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับผิดชอบ
ของทุกกลุ่มงานดำเนินการเสร็จ ส่งสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจงาน/ลักษณะงาน ภายในไตรมาส
ที่ 2 หรือ ภายในไตรมาสที่ 4
*********************************

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

เป้าหมาย
เพื่อให้การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและนโยบายของรัฐบาล
แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ
๑. ให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๒. ให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กำหนดแต่ละขั้นตอน ดังนี้
(๑) จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
(๓) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
พิเศษเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี)
(๔) ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๕) ข้อเสนอที่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
(๖) บันทึกรายการผลการการพิจารณาคัดเลือกเสนอ
(๗) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการคัดเลือก
(๘) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือแบท้าย
สัญญาหรือข้อตกลง (ถ้ามี)
(๙) การบริหารสัญญา
(๑๐) บันทึกการรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
(๑๑) การควบคุมและการจำหน่าย
๓. ห้ามมิให้เจ้าหน้าของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ และให้คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างให้คำรับรองเป็นหนังสือว่าจะไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

๔.ห้ามมิให้เจ้าหน้าของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ยอมให้ผู้อื่นอาศัยหน้าที่ของตนหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
๕. ให้หัวหน้าหน่วยงาน กำกับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีปล่อยปละละเลยให้ถือเป็นความผิดทางวินัย
๖. ให้มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ได้ผ่านช่องทางดังนี้
๖.๑ ติดต่อด้วยตนเอง ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
๖.๒ ทางจดหมาย โดยส่งมาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างเป็นระบบ ประชาชนสามารถเข้าถึงและทราบการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้แล้วเสร็จ
อย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ปราศจากข้อร้องเรียนใด ๆ ในการดำเนินงาน
๓. ผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ไม่มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับผิดชอบ
นางลำยอง โพธิ์ไกรสวรรค์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
การรายงานผล
รายงานเป็นไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

ขั้นตอนการทำงาน วิธีเฉพาะเจาะจง-จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เป้าหมาย
๑. เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถนำคู่มือไปใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานของกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปตาม
ขั้นตอนและสอดคล้องกับ กฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน
๓. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงานภายหลังหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจและนำคู่มือไปปฏิบัติงานตามขั้นตอน และจะส่งผลให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกได้ทราบเพื่อนำไปสู่การให้
ข้อคิด ข้อเสนแนะ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานต่อไป
๔. เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียนตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ของ
ทางราชการ
แนวทางการดำเนินการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ
๑. ให้กลุ่มกฎหมายและคดีเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน
๒. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ใน
กรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่กำหนดในประกาศนี้
๓. กรณีที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เห็นสมควรให้
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ
และรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดำเนินการตามคำสั่งนั้น
๔. ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง และ
พิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
พร้อมทั้งทำความเห็นเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ว่ามีการ
กระทำทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระทำผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควร
กล่าวหาให้เสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ และ
ยุติเรื่อง
๕. ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดำเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู ้ถูก
กล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม
๖. ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจำเป็น
คณะกรรมการฯอาจเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนิ น การต่ อผู ้ อ ำนวยการสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เพื่อพิจารณา

๗. เมื่อมีการดำเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ และรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้
ร้องเรียนได้
๘. ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจการพิจารณาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ให้ดำเนินการดังนี้
๘.๑ ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุถึงชื่อ
หน่วยงานนั้น ๆ ถือเป็นการสิ้นสุดการตอบสนองข้อร้องเรียน
๘.๒ ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรีย นทราบถื อเป็น การสิ้ นสุด กระบวนการตอบสนองต่ อข้ อ
ร้องเรียน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๒. มีขั้นตอนกระบวนการในการดำเนินการและกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ
๓. มีการแจ้งผู้ร้องเรียนทราบเมื่อสิ้นสุดการดำเนินการ
๔. แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อสิ้นสุดการดำเนินการ
กระบวนการติดตามประเมินผล (แนวทางการกำกับติดตาม)
การปฏิบัติงานตามกระบวนการมีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือ ดังนี้
๑. ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ตรวจสอบการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ กำหนด รวมทั้ง
ตรวจสอบผลการดำเนินงานก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
๒. ผู ้ อำนวยการสำนั กงานเขตพื ้น ที ่ การศึ กษาประถมศึ กษาสุ พรรณบุ ร ี เขต ๑ พิ จ ารณาผลการ
ดำเนินงานตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มกฎหมายและคดี
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือ และรับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีคู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
มีการร้องเรียนร้องทุกข์น้อยลงการดำเนินการทำให้บริการจัดการได้เสร็จสิ้นไม่มีเรื่องร้องเรียนคั่งค้าง

มาตรการป้องกันการรับสินบน

เป้าหมาย
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน การใช้อำนาจหน้าที่การเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือ
ผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น
ที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้ าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การรับทรั พย์ สินหรือประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่ ของรั ฐ ให้
ถูกต้อง ตามที่กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยให้สถานศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดถือ
ปฏิบัติ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน
แนวทางการดำเนินการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ
๑. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน เรื่อง
แนวทางปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด
๒. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดรับหรือถามนำถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจาก
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายให้
รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก
ในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่าง ๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็นสวัสดิการปกติและ
การจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร
หรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี้
๒.๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินฯ จากปู่ ย่า ตา ยาย
ลูก หลาน เหลน ลื่อ พี่ ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่าง ๆ ในความเป็นญาติ
เช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับทรัพย์สินฯ
ในกรณีนี้ จึงไม่สามารถนำไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนิติบุคคลได้ ประกอบกับการ
รับทรัพย์สินจากญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จำกัดจำนวนในการรับ ทั้งนี้จะรับได้ในจำนวนเท่าไร
จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ
๒.๒ การรับของขวั ญหรื อประโยชน์อื่ นใดจากบุ คคลอื ่นซึ ่งมิ ใช่ ญาติ เนื่ องในโอกาสต่ าง ๆ
โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม เท่านั้น และต้องมี
มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒.๓ การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหาร
มอบบัตรกำนัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กัน ตามมารยาทสั งคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญ นั้น ต้ องมี มู ล ค่ า
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒.๔ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป

๓. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ ๑ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง ๒ ปี ด้วย
๔. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบั ญ ชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้
๕. ห้ามเจ้าหน้า ที่ ของรัฐยิน ยอมหรื อรู้ เห็น เป็น ใจให้บุ คคลในครอบครัว ของตนรั บ ของขวั ญ หรื อ
ประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรื อ
ประโยชน์อื่นใดที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๖. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวั ญ
เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
๗. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ซึ่งในการรับนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้รับฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบัน หรือองค์กร
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระทำได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด วินิจฉัยว่า
มีเหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ ก็
ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณี ที่ไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว การแจ้งให้เป็นไปตามแบบรายงานการรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด แนบท้ายมาตรการนี้
๘. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง
แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด
๙. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใด ๆ ของส่วนรวมเพื่อการจัดหาของขวัญให้แก่
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด
๑๐. ในการรั บ นั กเรี ย นให้ถื อปฏิบั ติ ตามมาตรการป้ องกั น การเรี ย กรั บทรั พย์ สิ น หรื อประโยชน์
ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๑๘๑๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด
๑๑. กรณีมีผู้บริจาคทรัพย์สินให้สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาการเรียกรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา“แป๊ะเจี๊ยะ”
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื ่ องผลประโยชน์ทับ ซ้ อนหรื อการขัด กันระหว่า งประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้า ที่
ของรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้ำใจและสินบนได้ รวมถึงการแจ้งเตือน
ในกรณีที่อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ การดำเนินการรับนักเรียน เป็นต้น

๒. สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการ
ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้
หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ
๓. กำกับดูแลให้การดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมการปฏิ บั ติ
หน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อน
ตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดย
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรมที่อยู่
ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้
๕. ตรวจสอบการดำเนิ น การรั บ นั กเรี ย น ในสถานศึ กษาหรื อโรงเรี ย นที ่ มี อ ั ต ราแข่ งขั น สู ง และ
ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนรวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ในสังกัดรับทราบถึงความผิดและบทกำหนดโทษกรณีการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน
เพื่อโอกาสในการเข้าเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของเงินบริจาค ซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่า
เป็ น เงิ น บริ จ าค แต่ ถื อว่ า เป็ น เรื ่ องของ “สิ น บน” ในฐานะผู ้ ร ั บ สิ น บน กั บ ผู ้ ให้ ส ิ น บน อั น เป็ น ความผิ ด
ตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช.
๖. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใด ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน เรื่องการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระทำ โดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่
กำหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
๗. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระทำความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องดำเนินการทาง
วินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
๘. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
กระบวนการติดตามประเมินผล (แนวทางการกำกับติดตาม)
ให้โรงเรียนในสังกัดหรือกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มกฎหมายและคดี จัดทำข้อมูลสถิติการรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใด พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขแล้วรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ทราบ ทุกสิ้นปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มกฎหมายและคดี

ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
รวมทั้งมีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ ดำเนินการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด มีการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการการกรณีมีการร้องเรียนกรณีรับสินบน มีขั้นตอนการดำเนินการและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ผู้ร้องทราบภายใน
๑๕ วัน กรณีมีมูลว่ากระทำผิดวินัยจะดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีเป็นการกระทำความผิดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ให้
ส่งเรื่องให้หน่วยงาน ที่มีอำนาจดำเนินการต่อไป และในปี 2563 ไม่มีกรณีร้องเรียนว่า ในสถานศึกษาหรือ
โรงเรียนที่มีอัตราแข่งขันสูงมีการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้า
เรียน (แป๊ะเจียะ) แต่อย่างใด

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

เป้าหมาย
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมจัดทำขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
๑. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างที่สร้างความโปร่งใส
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอของข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้าง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ให้เกิดรูปแบบการปฏิบัติงานอันเป็นที่ยอมรับเพิ่มความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจ แก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔. ทำให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างหน่วยงานและข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างสร้างระบบความ
รับผิดชอบต่อตนเองต่อหน่วยงานต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามลำดับ
๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมของหน่วยงานและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
แนวทางการดำเนินการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ
๑. กำหนดให้ข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติดังนี้
๑.๑ ข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ทุกคน
ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๑.๒ รายงานเรื่องเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๑.๓ กำหนดขอบเขตความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐอื่น ๆ ที่เข้ามาติดต่องานด้วย โดยตั้งอยู่
บนฐานของความเป็นกลางเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกล่าวหาการให้อภิสิทธิ์พิเศษเฉพาะคน
๑.๔ แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลประโยชน์ในด้านธุรกิจทั้งในนามของตนเองและในนามของ
ครอบครัวหลีกเลี่ยงจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจของครอบครัว
๑.๕ ปฏิบัติต่อผู้มาติด ต่ องานอย่ างเป็นธรรมเท่า เทีย มกันโดยปราศจากความเกรงกลั ว
อิทธิพลหรือให้อภิสิทธิแก่ผู้อื่น
๑.๖ สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายการป้องกันการทุจริตและ
นโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
๑.๗ ขอคำปรึ ก ษาผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาผู ้ อ ำนวยการกลุ ่ ม หั ว หน้ า งานหากมี ข ้ อ สงสั ย ในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่
๑.๘ จงรักภักดีต่อหน่วยงานและมีจิตใจห้าวหาญที่ยึดผลประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน

๒. ห้ามข้าราชการทุกคนปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้
๒.๑ รับของขวัญทั้งในรูปของเงินและสิ่งของจากผู้ที่มาติดต่อและการรับของที่ระลึกในกรณี
การเข้าเยี่ยมให้มอบกับหัวหน้าหน่วยงาน
๒.๒ ห้ามรับรางวัลจากเจ้าหน้าที่รัฐอื่นที่มาติดต่องานซึ่งตนเองได้ทำไปโดยหน้าที่
๒.๓ ห้ามรับรางวัลจากผู้ใดในการละเว้นการกระทำตามหน้าที่ของตนซึ่งควรต้องกระทำตามหน้าที่
๒.๔ ห้ามรับรางวัลใด ๆ ที่เป็นการแสดงหรือการโน้มน้าวให้ละเว้นการเลือกไม่ปฏิบัติต่อ
บุคคลใดที่เกิดจากการทำหน้าที่ของตนเอง
๒.๕ ห้ า มกระทำโดยการจงใจหรื อ ตั ้ ง ใจในการแก้ ไ ขหรื อ กรอกข้ อ ความทำให้ เ กิ ด
ความผิดพลาดของข้อความในเอกสารการทำงาน
๒.๖ ห้ามรับเชิญงานเลี้ยงหรือห้ามการรับเชิญไปรับประทานอาหารจากผู้ใดที่มาติดต่องาน
ด้วยเพื่อป้องกันการถูกกล่าวหา
๒.๗ ห้ามรับของขวัญจากผู้ใดที่มาติดต่องานด้วยไม่ว่าด้วยเหตุผลใดหรืองานเลี้ยงสังสรรค์
ตามเทศกาลใดก็ตาม
๒.๘ ห้ามเชิญผู้ใดที่มาติดต่องานด้วยเข้ามาเกี่ยวของในงานจัดเลี้ยงที่ตนดำเนินการอยู่
๒.๙ ห้ามรับจ้างหรือรับค่าตอบแทนการจ้างงานเป็นค่าล่วงเวลาเว้นแต่ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้มีอำนาจ
๒.๑๐ ห้ามรับค่าธรรมเนียมค่าบริการจากผู้ใดจากการให้บริการตามหน้าที่ของตนเอง
๒.๑๑ ห้ามรับเงินค่าตอบแทนหรือค่าชดเชยใด ๆ จากผู้รับสัญญาที่เข้ามารับโครงการใน
หน่วยงาน
๒.๑๒ ห้ามลงทุนในธุรกิจกับผู้ใดที่ติดต่อเกี่ยวข้องงานกับตนเองอยู่
๒.๑๓ ห้ามมีผลประโยชน์ร่วมกันกับร้านค้าเช่นเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการ เป็นต้น และ
ในการซื้อสินค้าก็ซื้อจากร้านค้าที่มีส่วนได้เสียนี้ในราคาแพงและคุณภาพต่ำ
๒.๑๔ ห้ามรับค่าตอบแทน (commission) หรือเงินส่วนแบ่งโดยทุจริต (kickback) อื่น ๆ
จากผู้รับสัญญาที่เกิดจากการให้บริการหรือสิ่งของใด ๆ
๒.๑๕ ห้ามรับข้อเสนอหรือรับบริการโดยไม่คิดเงินเช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าบริการ
ในการตบแต่งสถานที่จากผู้ใดที่ติดต่องานอยู่ด้วย
๒.๑๖ ห้ามใช้ความสัมพันธ์เอาอกเอาใจแก่ผู้ใดที่ติดต่องานด้วยจนเกิดเหตุอันควรด้วยการ
ปฏิบัติในเชิงให้อภิสิทธิหรือชอบพอเป็นพิเศษ
๒.๑๗ ห้ามรับค่าตั๋วชมฟุตบอลภาพยนตร์หรืออื่น ๆ จากผู้รับสัญญาของหน่วยงาน
๒.๑๘ ห้ามจัดประชุมอย่างเป็นทางการหรือเพื่อจัดการต่อรองกับผู้รับสัญญาในสถานที่ของ
หน่วยงานหรือใช้สถานที่ทำงานของผู้รับสัญญาเว้นแต่มีเหตุผลที่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น
๒.๑๙ ห้ามไปหาเยี่ยมเยียนสถานที่ทำงานหรือบ้านของผู้รับสัญญาที่ติดต่องานกันอยู่
๒.๒๐ ห้ามรับเงินกู้ยืมไม่ว่าโดยมีประกันหรือไม่มีประกันจากผู้รับสัญญาที่ติดต่องานด้วย
๒.๒๑ ห้ามไม่ให้รับจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวใด ๆ จากผู้รับสัญญา
๒.๒๒ ห้ามให้ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาแทรกแซงการทำงานตามหน้าที่ในความรับผิดชอบ
๒.๒๓ ห้ามทำลายหรือสร้างความเสื่อมเสียแก่หน่ายงานเช่นให้คำชี้แนะแก่ผู้รับสัญญาในทาง
ที่ตักตวงประโยชน์หรือชี้แนะช่องโหว่ในสัญญาให้ผู้รับสัญญาทั้งนี้ไม่ว่าจะได้รับรางวัลตอบแทนหรือไม่ได้รางวัล
ตอบแทนก็ตาม

๒.๒๔ ห้ามใช้เวลาราชการไปดูแลธุรกิจส่วนตัว
๒.๒๕ ห้ามใช้เวลาราชการเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตัวด้วยการติดต่อซื้อ/ขายสินค้า
๒.๒๖ ห้ามนำข้อมูลลับของหน่วยงานไปเปิดเผยเพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูป
ของเงินหรือประโยชน์อื่นใดหรือนำข้อมูลไปเปิดเผยแก่ญาติหรือพวกพ้องและแสวงหาประโยชน์จากข้อมูล
เหล่านั้นเช่นข้อมูลการสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้น
๒.๒๗ ห้ามนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น การนำ
รถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว
๒.๒๘ ห้ามเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
๒.๒๙ ห้ามทำหลักฐานการไปราชการเป็นเท็จ
๒.๓๐ ห้ามรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จ
ในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้างทุกกรณี
๒.๓๑ ห้ามหน่วยงานซื้อของที่คุณภาพต่ำหรือปริมาณต่ำราคาสูง
๒.๓๒ ห้ามหน่วยงานซื้อของในราคาแพงกว่าปกติหรือแพงกว่าท้องตลาด
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถแยกแยะประโยชนฺส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมได้และสามารถ
พิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทำหน้าที่ว่าส่วนรวมเสียผลประโยชน์หรือไม่ หากส่วนรวมเสียผลประโยชน์
ควรหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการกระทำนั้นเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ หาก
พบเห็นคนใกล้ตัวเจ้าหน้าที่ในสังกัด สมารถให้คำแนะนำด้วยการอธิบายให้เข้าใจถึงกรณีต่าง ๆ และผลหรือ
โทษของความขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันเพื่อสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
๒. บุคคลของสำนักงานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต ๑ ดำเนินการรายงาน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เมื่อบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีความสงสัยว่าบุคคลของสำนักงาน คนใดกระทำการใดหรือดำรง
ตำแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
เพื่อยุติการกระทำดังกล่าวไว้ก่อน แล้วให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
พิจารณา เมื่อผ่านกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วให้ปฏิบัติตามนั้น
กระบวนการติดตามประเมินผล
ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีหน้าที่ควบคุมกำกับ
ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและจริงจังโดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
๑. ประชุมสัมมนาเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ข้าราชการ
๒. ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. ดำเนินการเผยแพร่ปลูกฝังส่งเสริมยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่อง
การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
๔. ให้เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

๕. ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และดู แ ลข้ า ราชการซึ ่ ง ปฏิ บ ั ต ิ ต ามแนวทางการปฏิ บ ั ต ิ ง านเพื ่ อ ป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมอันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้งโยกย้าย
เลื่อนขั้นเงินเดือนการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยหรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น
๖. ให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีลักษณะงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ทุกปีงบประมาณ ตามแบบรายงาน ๑ หรือ ๒
๗. เรื่องอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มกฎหมายและคดี
การรายงานผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้ า ที่
รับผิดชอบในการกำกับติดตามผลดำเนินการ และรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือที่ออกมาเพื่อเก็บข้อมูลผล
ปรากฎว่า ไม่มีบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีพฤติการณ์ขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ทุกคนปฏิบัติงานอย่ างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ ไม่เ อื้ อ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยรายงานผลเป็นประจำทุก ๆ ปี

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีเจตนารมณ์ให้การดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน ตรวจสอบได้ เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการ
แทรกแซงใด ๆ ที่ทำให้ขาดความเป็นกลาง รักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวม และมีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจ
ที่เหมาะสมตรวจสอบได้ จึงเห็นควรกำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ดังนี้
เป้าหมาย
เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ปฏิบัติ
เป็ นไปตามมาตรฐาน ตรวจสอบได้ เกิ ดความโปร่ งใส เป็ น ธรรม ปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ที ่ ท ำให้
ขาดความเป็นกลาง รักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวม และมีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้
แนวทางการดำเนินการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ
กรอบแนวทางการตรวจสอบการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ดังนี้
๑. ให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน หรือมีการกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานการปฏิบัติงานและปฏิบัติ งาน
ตามคู่มือการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการ ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด และให้มีการตรวจสอบ
หรือทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
๒. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องกำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้
เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือการให้บริการ เพื่อให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปด้วยความถูกต้อง กรณีที่
พบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจที่อาจไม่ถูกต้อง ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามคู่มือดังกล่าว
๓. ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้น ที่การศึ กษาประถมศึ กษาสุ พรรณบุรี เขต ๑ ต้อง
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้ องอย่ า ง
เคร่งครัด โดยยึดหลักความถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม
๔. ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการดำเนินการหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือไม่
เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพื่อให้ส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้องดำเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไข และป้องกันต่อผู้บังคับบัญชา
๕. กำหนดให้กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดทำระบบและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคล
ให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ทั้งเรื่องการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุแต่งตั้ง และการพัฒนาบุคลากร
อาทิ การกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร
รายชื่อผู้สมัครเพื่อเลื่อนตำแหน่ง ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ที่มีคุณภาพที่สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบใน
การพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่ง มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร ตลอดจนผลการพิจารณาที่เกี่ยวข้องแผนการพัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ยึดมั่นและสนับสนุนให้มีระบบและ
กลไกในการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และมี
ประสิทธิภาพ
๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด
๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ เพื่อกำกับการปฏิบัติงานและตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
กระบวนการติดตามประเมินผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้จัดทำคำสั่งที่ ๑๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อมอบหมายให้ดำเนินการกำกับติดตาม และรายงานผลการกำกับติดตาม ตาม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ โดยคัดเลือกบุคลากรทุกกลุ่ม ๆ ละ ๑ คน เป็นคณะกรรมการ พร้อมทั้งมี
แบบกำกับติดตามรายงานผล

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการตามคำสั่งที่ ๑๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีนางจันทรรัตน์
เรืองจิรัชยา กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา เป็นผู้รวบรวมข้อมูล
การรายงานผล
จากกรอบแนวทางการตรวจสอบการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ข้างต้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สรุปผลการดำเนินงานดังนี้
๑) คู่มือการปฏิบัติงาน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานบนสำนักงาน มีการดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานทุกคน มีการจัดทำ
รายงานผลการประเมินและติดตามการใช้คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร

๒) การกำกับดูแลให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือ
การเสนองานของบุคลากรในหน่วยงาน จะต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการกลุ่ม รอง
ผู้อำนวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการเสนองาน ทุกคน

๓) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองด้วยยึดตามหลักกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งปรากฎผลตาม
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องการทุจริต และเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๔) รายงานผลการดำเนินการหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ
ข้อบังคับ คำสั่ง มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ไม่มีบุคลากรท่านใดปฏิบัติงาน
ไม่เป็นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หลักเกณฑ์อื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน จะเห็นได้จากรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป
เรื่องการทุจริต และเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ปรากฏว่าไม่มีการร้องเรียนบุคลากรในสังกัด ตามเอกสารดังแนบ

๕) การลดการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ ร ี เขต ๑ ได้ ม อบหมายให้ ร อง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กำกั บ ดู แล และติ ด ตามตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนการใช้ ดุ ล พิ น ิ จ ของผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา ในการ
บริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่
เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้ความสามารถของบุคลากร ความเสมอภาค เป็นธรรม และ
ประโยชน์ของทางราชการ โดยกำหนดให้กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดทำระบบและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารงานบุคคลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ดังนี้
๕.๑ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(๑) มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(๒) มี ร ะบบฐานข้ อมูล เกี ่ ยวกั บ การบริ หารงานบุ คคลที ่ถู กต้องและเป็ นปัจจุบัน
สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว
(๓) มีการจัดทำแผนอัตรากำลังล่วงหน้า
(๔) มีการวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(๕) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
และประกาศผล พร้อมระบุเหตุผลอย่างชัดเจน
๕.๒ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
(๑) มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร เช่น การเลื่อน
ตำแหน่ง
(๒) มี ร ะบบฐานข้ อมูล เกี ่ ยวกั บ การบริ หารงานบุ คคลที ่ถู กต้องและเป็ นปัจจุบัน
สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งของ
บุคลากร
(๓) มีการวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรที่
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(๔) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร และ
ประกาศผล พร้อมระบุเหตุผลอย่างชัดเจน
๕.๓ การพัฒนาบุคลากร
(๑) มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและพัฒนาบุคลากรที่ครบถ้วนและปัจจุบัน
(๒) มี ร ะบบฐานข้ อมูล เกี ่ ยวกั บ การบริ หารงานบุ คคลที ่ถู กต้องและเป็ นปัจจุบัน
สามารถนำข้อมูลที่มียอู่มาใช้ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจรณาความดีความชอบของ
บุคลากร
(๓) มีการวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
(๔) มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
(๕) มีการประกาศผลการพิจารณาความดีความชอบ และประกาศผล พร้อมระบุ
เหตุผลอย่างชัดเจน
(๖) มี การรั บ ฟั งความคิด เห็ นจากบุ คลากรภายในประกอบการพิ จารณาความดี
ความชอบของบุคลากร หรือการเลื่อนตำแหน่ง

(๗) มีการระดมความคิดเห็นและทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ
ของบุคลากร เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจ

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ตั ้ งแต่ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็ น ต้ น ไปมาจนถึ งปั จ จุ บั น
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน (ITA) ดังนี้
ปีงบประมาณ

ได้คะแนนร้อยละ

พัฒนาการ

ลำดับที่ของประเทศ

๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒

๖๒.๑๐
๙๒.๕๗
๙๔.๔๑
๙๓.๖๕
๙๓.๘๓

+ ๓๐.๔๗
+ ๑.๘๔
- ๐.๗๖
+ ๐.๑๘

ไม่ได้จัดลำดับ
๑๔
๘
๑๐
๑๕

และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลการประเมินโดยแยกตามเครื่องมือการประเมิน ดังนี้
- แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้คะแนนร้อยละ ๒๘.๗๑ จากร้อยละ ๓๐
- แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้คะแนนร้อยละ ๒๖.๗๗ จากร้อยละ ๓๐
- แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนร้อยละ ๓๘.๓๕ จากร้อยละ ๔๐
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้
กำหนดจั ด ทำมาตรการภายในเพื ่ อ ขั บ เคลื ่ อ นการส่ ง เสริ มคุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสภายในหน่ ว ยงาน
จำนวน ๗ มาตรการ ตามที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ โดยภาพรวมได้คะแนนร้อยละ ๙๓.๘๓
คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับ A เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัด
การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากที่สุด ร้อยละ ๙๘.๘๙ รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ
ร้อยละ ๙๘.๔๐ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ร้อยละ ๙๖.๕๐ การปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ ๙๕.๙๙ การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ร้อยละ ๙๕.๔๒ คุณภาพการดำเนินงาน ร้อยละ ๙๔.๓๔ การป้องกันการทุจริต ร้อยละ
๙๒.๘๖ การใช้ ง บประมาณ ร้ อ ยละ ๙๒.๒๐ การปรั บ ปรุ ง ระบบการทำงาน ร้ อ ยละ ๘๗.๖๔ และ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนน้อยที่สุด ร้อยละ ๘๕.๗๒
สรุ ป ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งาน ของสำนั ก งานเขตพื ้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุด ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผย
ข้ อมู ล ได้ ค ะแนนร้ อยละ ๙๘.๙๘ ส่ วนที ่ จ ะต้ องพั ฒนา เนื ่ องจากได้ ค ะแนนต่ ำ สุ ด คื อ ตั วชี ้ วั ด ที่ ๗
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ ๘๕.๗๒

วิเคราะห์ข้อมูล
การประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) กำหนดขึ้นเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มุ่งหวังให้หน่วยงานของรัฐที่เข้ารับการประเมิน
ได้รับทราบผลการประเมินแนวทางการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนิ น งานได้ อย่ า งเหมาะสม ตามหลั กธรรมาภิ บ าล อำนวยความสะดวกต่ อประชาชนให้ ส ามารถเข้ าถึง
การบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมอย่างมีคุณภาพ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561
เห็ น ชอบให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ทุ ก หน่ ว ยงาน ให้ ค วามร่ ว มมื อ และเข้ า ร่ ว มการประเมิ น ITA ดั ง กล่ า ว
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.
กำหนด จำนวน 10 ตัวชี้วัด 3 เครื่องมือการวัดประเมินผล ทั้งในส่วนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดตัวชี้วัดทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด 3 เครื่องมือ
การวัดประเมินผล เกณฑ์คะแนนการประเมิน 7 ระดับ และเป้าหมายการผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า
85 คะแนน ดังนี้

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด
ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนา (เรียงตามลำดับผลคะแนนจากมากไปหาน้อย) ไว้ดังนี้
๑. ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ ๙๘.๘๙ เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูล
ที ่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น บนเว็ บไซต์ ของหน่ ว ยงาน เพื ่ อเปิ ด เผยข้ อมู ล ต่ า ง ๆ ของหน่ ว ยงาน ให้ ส าธารณชนทราบ
ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้ อมูล
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ
ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใส
ในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งผลการ
ประเมินสะท้อนให้เห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีการเผยแพร่
ข้อมูลในเว็บไซต์ของสำนักงานอย่างชัดเจน มีความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของ
หน่วยงาน
๒. ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนร้อยละ 9๘.๔๑ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่ อการใช้ อำนาจของผู้บังคับ บัญชาของตนเอง ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกั บ การ
มอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมไปถึงการ
ใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กระบวนการ
บริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่งหรือการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง ซึ่งผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
สุ พรรณบุ ร ี เขต ๑ มี ค วามเชื ่ อมั ่ น ต่ อการใช้ อำนาจของผู ้ บั งคั บ บั ญ ชาเกี ่ ยวกั บการมอบหมายงาน
ผู้บังคับบัญชาไม่มีการใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงการไม่เอื้อประโยชน์ต่าง ๆ ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
๓. ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนร้อยละ ๙๖.๕๐ เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้
ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการ
ยื ม โดยบุ ค คลภายนอกหน่ ว ยงาน ซึ ่ ง ผลการประเมิ น สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก มีการจัดทำแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มีการเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไป
ปฏิบัติ รวมถึงมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของสำนักงาน
๔. ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละ 95.๙๙ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลา
ที่กำหนดไว้ ซึ่งผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
มีการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญ
ในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน

๕. ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 9๕.๔๒ เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการจัดทำแผนงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผลการ
ประเมินสะท้อนให้เห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีกระบวนการเฝ้าระวัง
ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงมีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายใน
และภายนอกสำนักงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต
๖. ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ ๙๔.๓๕ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้
อย่างเคร่งครัด ซึ่งผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ว่ายึดหลักตามมาตรฐาน
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งมี
ช่องทางที่หลากหลาย การบริการไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่
พบว่าไม่มีการเรียกรับสินบน
๗. ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ ๙๒.๘๖ เป็นคะแนนจากการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชน
ได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้ องกั น การทุ จ ริต ซึ ่ งผลการประเมิน สะท้ อนให้เ ห็น ว่ าผู ้ อำนวยการสำนัก งานเขตพื ้ นที ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีเจตจำนงที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีการกำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๘. ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ ๙๒.๒๐ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย
เงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึง
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย ซึ่งผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่าสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
มี ส่ วนร่ วมในการตรวจสอบการใช้ จ่ า ยงบประมาณของหน่ วยงานตนเองได้ มี ก ารดำเนิ น การใช้ จ ่าย
งบประมาณเพื่อประโยชน์ของส่วนร่วม ไม่มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ
๙. ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนร้อยละ 8๗.๖๔ เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ
ทำงาน ในประเด็ น ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาหน่ ว ยงาน ทั ้ งการปฏิ บ ั ต ิ ง านของเจ้ า หน้ า ที ่ แ ละ
กระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา

สุพรรณบุรี เขต ๑ จะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการระบบการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งตัวชี้วัดนี้อยู่ในแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)
๑๐. ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ 8๕.๗๒ เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของผู้ร ับบริ การ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่ว นเสี ยของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการสื่ อสาร
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ซึ่งผลการประเมิน
สะท้อนให้เห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จะต้องให้ความสำคัญกับ
การสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของสำนักงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมทั้งควรจัดให้
มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้ควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการ
สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตัวชี้วัดนี้อยู่ในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

