คำนำ
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร งใสในการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
ได้ทราบระดับคุณธรรมและความโปรงใสของหน่วยงานตนเอง แล้วนําข้อมูลผลการประเมินรวมทั้งขอเสนอแนะ
ไปปรับใชในการยกระดับการดําเนินงานของหน่วยงานในปี
ต่อ ๆ ไปได้อย่างเหมาะสม จากผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ได้ระดับ AA ได้คะแนนรวมร้อยละ 96.89 อยู่ในลำดับที่ 15
ของประเทศ มีจุดแข็งที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 4
เรื่องการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดที่ 10 เรื่องการ
ป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 100.00 ส่วนที่ตัวชี้วัดที่ 9
เรื่องการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 90.00 แต่เมื่อ
พิจารณารายตัวชี้วัดย่อย พบว่าตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 เรื่องการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้คะแนนร้อยละ 50.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ตระหนักถึงผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานในปี ท ี ่ ผ ่ า น จึ ง ได้ ม ี ก ารปรั บ เปลี ่ ย นวิ ธ ี ก ารดำเนิ น งาน /กระบวนการ โดยได้
ดำเนิ น การ 1) แสดงเจตจำนงสุ จ ริ ต ในการบริ ห ารงาน 2) สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจ และความตระหนั ก
3) ถอดบทเรียนการดำเนินงานของรอบปีที่ผ่านมา 4) ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำรายงานข้อมูลการประเมิน และ
5) การติดตามเก็บข้อมูลเพื่อรายงานตามตัวชี้วัด รวมทั้งได้ดำเนินการจัดตั้งทีมงาน ประกอบด้วย ทีมอำนวยการ ทีม
ขับเคลื่อน และทีมปฏิบัติ เพื่อร่วมการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน จนทำให้ประสบ
ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
สิงหาคม 2564
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ผลงาน Best Practice ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563-2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ผลงานชิ้นที่ 5
ชื่อผลงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา

1. ความเป็ นมา
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค
สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิม ที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ
การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย
การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง

ปั จ จุ บ ั น ทุ ก ภาคส่ ว นในสั ง คมมี ค วามตื ่ น ตั ว และเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น และปราบปราม
การทุจริตตามบทบาทและภาระหน้ าที่ของตนเองเพิ ่มมากขึ้ น อย่างไรก็ตาม การรับรู้ การทุจริตของประเทศไทย
ยั ง จำเป็ น ต้ อ งได้ ร ั บ การพั ฒ นา อั น สะท้ อ นได้ จ ากดั ช นี ก ารรั บ รู ้ ก ารทุ จ ริ ต ของประเทศไทยจากข้ อ มู ล ดั ช นี
วั ด ภาพลั ก ษณ์ ค อร์ ร ั ป ชั น (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2563 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน
โดยมีคะแนนเท่ากับปี 2562 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 104 ของโลก จากจำนวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงให้
เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตสำนึกและ
พฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
ภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560–2564) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจ ริ ต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) กำหนดพั นธกิ จ “สร้ า งวั ฒ นธรรมต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
ยกระดั บ ธรรมาภิ บ าลในการบริห ารจัด การทุก ภาคส่ว นแบบบูร ณาการและปฏิร ูป กระบวนกา รป้อ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้งกำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนน
ของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
สังคมที่มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วน
ร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกกำลังและความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ
อีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความสำเร็จ คือมีกระบวนการทำงานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานเชิงรุก
สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่ าทันและมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการการทำงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่
ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่ อ มเกลาทางสั ง คมเพื ่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต พร้ อ มทั ้ ง เสริ ม พลั ง การมี ส ่ ว นร่ ว มของพลเมื อ ง ( Civic
Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
ระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
ปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์ และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
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นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความ
สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้าน
การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) ถือเป็นแผนแม่บทหลั กของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดย
กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก
ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทย
ไม่ โ กง” และยุ ท ธศาสตร์ ก ารป้ อ งกั น ด้ ว ยการเสริ มสร้ างสั งคมธรรมาภิ บาล ของยุ ทธศาสตร์ ช าติ 20 ปี อี ก
ด้วย ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดทำ
และพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปั จ จุ บั น
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ นงานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ ถ ู ก กำหนดเป็ น กลยุ ทธ์
ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งถือเป็น
การยกระดั บ ให้ เ ป็ น การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ ให้เป็น
“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม

ผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุด ตัวชี้วัดที่ 4
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 100.00 ส่วนที่ต้อง
พัฒนา เนื่องจากได้คะแนนน้อยที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ 90.00 แต่เมื่อพิจารณา
รายตัวชี้วัดย่อย พบว่าตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้คะแนนร้อยละ 50.00 เป็น
ตัวชี้วัดย่อยที่ต้องพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ตระหนักและให้ความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน จึงประกาศเป็นนโยบาย มาตรการและแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการจัดทำรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมอบหมาย
ให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกับกลุ่มกฎหมายและคดี ดำเนินการตามกระบวนการ ดังนี้

2. วิธีการดาเนินงาน/กระบวนการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีวิธีการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

1. แสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน
1.1 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 ได้ดำเนินการประกาศเจตจำนงสุจริตในการ
บริหารงาน โดย นายไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ซึ่ง
ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แสดงเจตจำนงพร้อมที่จะส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกท่าน ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชน อย่างเสมอ
ภาคและเท่าเทียม มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และจะยึดมั่นทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะดำเนินการดังนี้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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1.1.1 ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริม
ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด
1.1.2 ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วน
ตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน รวมถึง
มีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตระหนักถึงผลร้าย ภัย
ของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อส่วนราชการและประเทศชาติ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
1.1.3 ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม
(Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทำ
การทุจริตคอร์รัปชั่น
1.1.4 ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตระหนักถึงผลร้าย และ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ทั้งนี้ จะดำเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดำเนินงาน 7) ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต
1.2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ฉบับแรก ระหว่าง คณะรองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 และฉบับที่ 2 ระหว่าง คณะบุคลากรทางการศึกษา กับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างระเบียบวินัยการเป็นข้าราชการที่ดีของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ดังนี้
ข้อ 1 การตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ
ข้อ 2 การปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ 3 การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอภาค เที่ยงธรรม และตรวจสอบได้
ข้อ 4 การรักษาประโยชน์ของทางราชการและผู้รับบริการ
ข้อ 5 การประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก
2.1 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือการประเมิน
เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีความรู้ ความเข้าใจ และ
มีความตระหนัก และเห็นความสำคัญในการจัดทำรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือในการประเมิ น และตัวชี้วัด กับ
บุ ค ลากรทุ ก คนของสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุร ี เขต 1 ที ่ ใ ช้ ส ำหรั บการประเมิน
ประกอบด้วย 3 เครื่องมือ 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and
Transparence Assessment (IIT) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
2) แบบวั ด การรั บ รู ้ ผ ู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ภายนอก External Integrity and Transparence Assessment (EIT)
ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดที่ 8 การ
ปรับปรุงระบบการทำงาน 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparence
Assessment (OIT) ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
รายละเอียดดังนี้

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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แผนภาพ : เครื่องมือการวัดและประเมินผล
2.1.1 แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparence Assessment (IIT)
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความ
โปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่า
เทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น
เต็มความสามารถ และความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมิน การรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียก
รับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่น ในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณี
ช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด ำเนินการต่าง ๆ
ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง
ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับ
พัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเองได้
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ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ ำนาจของ
ผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือก
บุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจ
สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์
ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของ
ตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน
และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก
นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้
บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
จริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกั นการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้
อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้
การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการ
ทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่ว ยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายใน
หน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุง
การทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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2.1.2 แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparence Assessment (EIT)
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ
หน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน
ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้อง
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงาน แก่ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้
เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่
จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน และส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ
ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูล ที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูล ที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึง
การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการ
รับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึง
การสื่อสารกับ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
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ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ
หน่ว ยงานต่อการปรับ ปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒ นาหน่วยงาน ทั้งการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยี มาใช้ในการ
ดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
เข้ามามีส ่วนร่ว มในการปรับปรุง พัฒ นาการดำเนินงานเพื่อให้ สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจาก
หน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มี
ความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย

2.1.3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparence Assessment (OIT)
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน เพื่อ
เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูล
พื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน
และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ก าร
ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5)
การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
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ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2
ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อ
การป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2.2 สร้างความตระหนักให้กับบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 สร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกคน
เห็นความสำคัญของการจัดทำรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยการใช้กิจกรรม ดังนี้
2.2.1 ปลุกจิตสานึกการเป็ นข้าราชการ : SPB1 24 ชั่วโมง
สำนั ก งานเขตพื้ น ที ่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาสุ พ รรณบุรี เขต 1 ตระหนั ก ถึ งการเป็น
ส่วนราชการที่กำกับดูแลสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการนำนโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับต่อสังคมผู้นำปลุกจิตสำนึกแก่บุคลากรเสมอว่า การเป็นข้าราชการ
นั้นต้องเป็นด้วยจิตสำนึกตลอดเวลา และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ครอบคลุมในทุกภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายโดยยึดคุณธรรมหลักขององค์กรดังนี้คือ (SPB 1 24 ชั่วโมง) “มีวินัย รับผิดชอบและมีจิตอาสา ตลอด 24
ชั่วโมง”

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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2.2.2 สร้างองค์กรคุณธรรม : วินัย รับผิดชอบ จิตอาสา สร้างนักเรียนดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีอัตลักษณ์
องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ดังนี้
S : Self-discipline = มีวินัย
P : Public responsibility = ความรับผิดชอบ
B : Be volunteer = จิตอาสา
1 : สร้างนักเรียนดี
24 ชัว่ โมง : การปลูกจิตสำนึกความเป็นข้าราชการตลอด 24 ชัว่ โมง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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2.2.3 เทคนิคจิตอาสา : ร่วมใจพัฒน์, สานพลัง, รวมพลัง 3D, รวมใจคนอาสา, รวมพลังสร้าง
ความดี, พลังน้าใจ และอาสาพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้จัดตั้งทีมจิตอาสาขึ้น
จำนวน 7 ทีม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ให้บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 มีความรักใคร่สามัคคี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน รวมทั้งร่วมมือกันต่อต้า นการทุจริต
คอรัปชั่น และความไม่โปร่งใสต่าง ๆ อันจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้ง เพื่อร่วมกันสร้างค่านิยมในการ
บริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้มี
ความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในทุกด้าน

2) เพื่อทำงานจิตอาสาภายนอกหน่วยงาน โดยทำสาธารณะประโยชน์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
ภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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3. ถอดบทเรียนการดาเนินงานของรอบปี ที่ผา่ นมา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ดำเนินการถอดบทเรียนการจัดทำรายงานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต
1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้เทคนิค PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้
3.1 นำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายตัวชี้วัด เพื่อหาจุดบกพร่องในตัวชี้วัดที่มีผลการ
ประเมินน้อยที่สุด และจุดเด่นของตัวชี้วัด ที่มีผลการประเมินมากที่สุด เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในพัฒนาและปรับปรุง
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.2 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำเอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้
3.2.1 ไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสริมเติมเต็ม
ปลุกเร้า สร้างพลัง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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3.2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้โดย นายไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบที่ได้รับการพัฒนาจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.3 ใช้กระบวนการ Benchmarking กับหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระดับ AA และเป็นลำดับ 1 ของประเทศ (สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1) ปะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ
และผลการดำเนินงาน ดังแสดงในตารางด้านล่างนี้
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กับ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
แนวทางการปฏิบัติในปี 2564
1. การสร้างสรรค์ทีมงาน
1) กำหนดกรอบนโยบายการ
ทำงาน การต่อต้านทุจริตทุก
รูปแบบ
2) จัดตั้งทีมงานที่รับผิดชอบ
ได้แก่ ทีมบริการ ทีมหนุนเสริม
ทีมปฏิบัติการ
3) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
/กิจกรรม การตั้งค่าเป้าหมาย
4) การจัดทำโครงการ
5) การขับเคลื่อนโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดใน
โครงการ
6) การสรุป ประเมินผล และ
รายงานผลการดำเนินงานใน
โครงการ

1. การวางแผน (เขตสุจริต)
ใช้แนวทางการปฏิบัติเดิม
1) กำหนดกรอบนโยบายการ
ทำงาน การต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ
(ปี 2562-ปัจจุบัน)
2) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
จัดทำแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
3) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน/
กิจกรรม การตั้งค่าเป้าหมาย
4) การจัดทำโครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
5) การขับเคลื่อนโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่กำหนดใน
โครงการ
6) การสรุป ประเมินผล และ
รายงานผล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สพป.เชียงใหม่ เขต 1

สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

แนวทางการปฏิบัติในปี 2564

2. ประสาน ตรวจสอบ
ใช้กระบวนการ PDCA ในการ
ดำเนินงาน
PLAN :
- นำข้อมูลการบริหารโครงการ
ในปีที่ผ่านมา นำมาวิเคราะห์การ
ดำเนินงาน
- นำผลการประเมิน ITA มา
วิเคราะห์ / ศึกษาสภาพปัญหา
ความต้องการ
- นำจุดเน้นการพัฒนา
นโยบายต่าง ๆ ของเขตพื้นที่
มาศึกษาข้อมูลที่สอดคล้อง
- วางแผนการบริหาร
ขับเคลื่อนเขตสุจริต

2. ประสาน ตรวจสอบ
ใช้แนวทางการปฏิบัติเดิม
ใช้กระบวนการ PDCA . ในการ
ดำเนินงาน
PLAN :
- นำข้อมูลการบริหารโครงการใน
ปีที่ผ่านมา นำมาวิเคราะห์การ
ดำเนินงาน
- นำผลการประเมิน ITA มา
วิเคราะห์ / ศึกษาสภาพปัญหา
ความต้องการ
- นำจุดเน้นการพัฒนา นโยบาย
ต่าง ๆ ของเขตพื้นที่ มาศึกษา
ข้อมูลที่สอดคล้อง
- วางแผนการบริหารขับเคลื่อน
เขตสุจริต

Do :
- ขับเคลื่อนแผนพัฒนา
การศึกษา แผนปฏิบัติการของ
เขตพื้นที่ ไปสู่การปฏิบัติ
- ขับเคลื่อนโครงการ /
กิจกรรม ในเขตสุจริต /
โรงเรียนสุจริต
- ดำเนินงานตามกรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด เพื่อนำไปสู่
เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม

Do :
- ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการของเขตพื้นที่ ไปสู่
การปฏิบัติ
- ขับเคลื่อนโครงการ / กิจกรรม
ในเขตสุจริต / โรงเรียนสุจริต
- ดำเนินงานตามกรอบระยะเวลา
ที่กำหนด เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของ
โครงการ/กิจกรรม

Check :
- ตรวจสอบข้อมูลการบริหาร
โครงการ/กิจกรรมในปีที่ผ่านๆ
มา
- ตรวจสอบผลการประเมิน
ITA ขององค์กรในปีที่ผ่านมา
เพื่อศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
- วางแผนการบริหาร
ขับเคลื่อนเขตสุจริต

Check :
- ตรวจสอบข้อมูลการบริหาร
โครงการ/กิจกรรมในปีที่ผ่านๆ มา
- ตรวจสอบผลการประเมิน ITA
ขององค์กรในปีที่ผ่านมา เพื่อศึกษา
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
- วางแผนการบริหารขับเคลื่อน
เขตสุจริต

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สพป.เชียงใหม่ เขต 1
Act :
- สรุป รายงานและประเมินผล
การดำเนินงาน เพื่อพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร
- ผู้ปฏิบัติงานใน สนง เพื่อ
ค้นหาวิธีการหรือนวัตกรรมที่ดี
กิจกรรมการดำเนินงาน
1. ประกาศเจตจำนงสุจริตใน
การบริหารงาน และมอบแนว
ทางการปฏิบัติงาน
2. สร้างความตระหนักในความ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการยึดมั่นพันธะสัญญาของ
องค์กร
3. กระบวนการ PLC ของ
กลุ่มงาน / ทีมงาน
4. วิเคราะห์ความเสี่ยงของ
องค์กร
5. การขับเคลื่อน ต้านทุจริตสู่
การจัดการเรียนการสอน ใน
สถานศึกษา

สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

Act :
- สรุป รายงานและประเมินผล
การดำเนินงาน เพื่อพัฒนาความรู้
ความเข้าใจของบุคลากร
- ผู้ปฏิบัติงานใน สนง
เพื่อค้นหาวิธีการหรือนวัตกรรมที่ดี
กิจกรรมการดำเนินงาน
1. ประกาศเจตจำนงสุจริต
2. สร้างความตระหนัก (กลุ่ม
พัฒนาครูฯ ดำเนินการจัดอบรม)
3. ประชุม รอง ผอ.เขต / ผอ.
กลุ่ม และผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด
เพื่อชี้แจงแนวทางการตอบในแต่ละ
ตัวชี้วัด
4. วิเคราะห์ความเสี่ยงของ
องค์กร (กลุ่มกฎหมายและคดี
ดำเนินการ)
5. การขับเคลื่อน ต้านทุจริต
สู่การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา (กลุ่มนิเทศ ดำเนินการ
นำหลักสูตรต้านทุจริต เข้าสู่
สถานศึกษา)
นำสู่ปฏิบัติ
นำสู่ปฏิบัติ
ปรับฐานความคิด : มีการ
ปรับฐานความคิด : มีการปรับ
ปรับฐานความคิดของบุคลากรใน ฐานความคิดของบุคลากรใน
หน่วยงาน จัดกิจกรรมสร้างการ หน่วยงาน โดยมีกิจกรรม
รับรู้ผ่านการประชุม “การ
- ปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี
กระทำที่ถือเป็นเรื่อง
มีวัฒนธรรมสุจริต (กลุ่มกฎหมาย
ผลประโยชน์ทับซ้อนและความ และคดี รับผิดชอบ)
เสี่ยงในการทุจริต” ตามโครงการ - การสร้างนิยมไม่ทนต่อการทุจริต
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ปลูกจิตคิดพอเพียง (กลุ่มกฎหมาย
และธรรมาภิบาล “ป้องกันการ และคดี รับผิดชอบ)
ทุจริต” (กิจกรรมสำนักงานเขต - พัฒนาความรู้ให้บุคลากรทุกระดับ
พื้นที่การศึกษาสุจริต)
ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต (กลุ่มพัฒนาครู รับผิดชอบ)

แนวทางการปฏิบัติในปี 2564

ใช้แนวทางการปฏิบัติเดิม

นำสู่ปฏิบัติ
ปรับฐานความคิด : มีการปรับ
ฐานความคิดของบุคลากรใน
หน่วยงาน โดยมีกิจกรรม
- กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้
การรักษาวินัยของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (กลุ่ม
กฎหมายและคดี รับผิดชอบ)
- พัฒนาความรู้ให้บุคลากรทุก
ระดับในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (กลุ่ม
พัฒนาครู รับผิดชอบ)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สพป.เชียงใหม่ เขต 1

สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

แนวทางการปฏิบัติในปี 2564

จิตอาสา : ดำเนินกิจกรรมจิต
จิตอาสา : ดำเนินกิจกรรม
อาสาภายในสำนักงาน โดยนการ เสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ
แจกหน้ากากอนามัยให้กับ
- จิตอาสา “เราทำความดีด้วย
นักเรียนที่ขาดแคลน / กิจกรรม หัวใจ 10 วัน 10 ความดี (กลุ่ม
5 ส. / การเยี่ยมบ้านนักเรียน
อำนวยการ รับผิดชอบ)

จิตอาสา : ดำเนินกิจกรรม
เสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ
- จิตอาสา “เราทำความดีด้วย
หัวใจ 10 วัน 10 ความดี (กลุ่ม
อำนวยการ รับผิดชอบ)

ประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่ข้อมูล
ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตาม ข่าวสารการดำเนินงานตามภารกิจ
ภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การศึกษา

ประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการดำเนินงานตามภารกิจ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ควรเพิ่มขั้นตอนการดำเนินงาน
ดังนี้
- ขั้นตอนการตรวจทานข้อมูล
ก่อนนำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
หน้าเว็บไซต์

ช่องทางการติดตามสอบถาม
ร้องเรียน : ผ่านทางเว็บไซต์ของ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ช่องทางการติดตามสอบถาม
ร้องเรียน : ผ่านทางเว็บไซต์ของ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

ช่องทางการติดตามสอบถาม
ร้องเรียน : ผ่านทางเว็บไซต์ของ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

รหัสความสำเร็จ : STAR
S = Support การสนับสนุน
จากทีมบริหารองค์กร
T = Team เน้นทำงานเป็นทีม
โดยมุ่งเป้าหมายขององค์กร
A = Action การลงมือปฏิบัติ
ตามแผนงาน โครงการ
R = Relation การมีสัมพันธ์
ภาพที่ดี

ไม่ได้ดำเนินการ

เพิ่มโมเดลการปฏิบัติงาน เพื่อให้
การดำเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย คือ TSEP SPB1

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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4. ขั้นตอนการดาเนินการจัดทารายงานข้อมูลการประเมิน
4.1 กำหนดกรอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยการจัดประชุม ชี้แจงนโยบายและมอบหมายการปฏิบัติ

4.2 จัดตั้งทีมงานรับผิดชอบตามตัวชี้วัด ได้แก่ ทีมอำนวยการ ทีมขับเคลื่อน ทีมปฏิบัติการ
- ทีมอำนวยการ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา) เอาใจใส่และให้ความสำคัญ มีการวางแผนการจัดทำข้อมูล กำหนดนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อน การ
กำกับติดตาม ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

- ทีมขับเคลื่อน (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม) กำกับติดตาม
ตรวจสอบ กลั่นกรอง แก้ไขและเติมเต็ม การดำเนินงานของผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ให้สามารถดำเนินการรายงานได้
ถูกต้อง และตามระยะเวลาที่กำหนด

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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- ทีมปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด) มีความตระหนักรับรู้ (มีความรู้ ความเข้าใจ เอาใจใส่ ติดตามผล) ร่วมมือ
ร่วมใจในการจัดทำข้อมูล การแบ่งปันข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูล โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดทำข้อมูล
(รวบรวม จัดทำ นำเสนอ นำส่ง) ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

4.3 วิเคราะห์จัดทำข้อมูลกิจกรรมที่ถูกต้อง ครอบคลุม และทันสมัยร่วมกัน ตามปฏิทินการปฏิบัติงานการ
ประเมิน
4.4 สื่อสารสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ระหว่างทีมงานอย่างต่อเนื่อง

5. การติดตามเก็บข้อมูลเพือ่ รายงานตามตัวชี้วัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ใช้กระบวนการในการติดตามรวบรวมข้อมูลเพื่อ
รายงานตามตัวชี้วัด โดยทีมขับเคลื่อนทั้ง 3 ทีม ทีมอำนวยการ ทีมขับเคลื่อนทีมปฏิบัติการ ในการตรวจสอบ
กำกับ ติดตามข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามประเด็นแต่ละตัวชี้วัด

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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3. รูปแบบ/เทคนิค ที่ทาให้เกิดความสาเร็จ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 สร้างรูปแบบการขับเคลื่อนการจัดทำรายงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เรียกว่า “TSTEPSPB1” มาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้ประสบ
ผลสำเร็จตามเป้าหมาย ดังนี้

แผนภาพ : TSTEPSPB1

TSTEPSPB1 :Model ประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้
T : Target (Target by team) หมายถึง การตั้งเป้าหมายร่วมกัน โดยบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ
ไม่ว่าจะเป็น ระดับผู้บริหาร ระดับเจ้าหน้าที่ หรือระดับลูกจ้าง เราจะต้องวางเป้าหมายไว้ก่อน ว่าเราต้องการจะทำ ITA
ให้เป็นอย่างไร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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S : Strong (Strong team) หมายถึ ง หลั ง จากที่ ว างเป้ า หมายร่ ว มกั น แล้ ว ก็ ม าสร้ า งที ม งานเพื่ อ
ขับเคลื่อนการประเมิน ITA โดยมี ทีมอำนวยการ ทีมขับเคลื่อน ทีมปฏิบัติงาน
T : Technology (Technology connected to work) หมายถึง การนำเทคโนโลยีการสื่อสารต่าง ๆ
มาเชื่อมโยงการทำงานของบุคลากร เช่น การส่งข้อมูลทางไลน์ ทางแชท เพื่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ทันตามกำหนด
ระยะเวลาที่ สพฐ. กำหนด
E : Efficiency (Efficiency work material) หมายถึ ง การทำงานที่ ม ุ ่ ง เน้ น ประสิ ท ธิ ภ าพของงาน
เป็นหลัก เพื่อให้การตอบชี้วัด ตรงตามประเด็นที่ สพฐ. กำหนด
P : Perfect (Perfect according to the goals) หมายถึง การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน รวมกันทำงาน
เป็นทีม โดยนำเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงในการทำงาน จนทำให้งานของเรามีประสิทธิภาพ สมบูรณ์แบบตามเป้าหมาย
ที่เรากำหนดไว้

4. ผลสาเร็จ
เชิงปริมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณุบุรี เขต 1 มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีคะแนน 99.96 ได้ระดับ AA สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ
เชิงคุณภาพ
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรมและ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความความเชื่อมั่น และเชื่อถือสำหรับบุคคลภายนอก

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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5. ปัจจัยส่งผลให้เกิดความสาเร็จ
1. ผู้นำองค์กร สร้างความตระหนัก รับรู้ และให้ความสำคัญของการประเมินตามตัวชี้วัด ให้กับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยกำหนดตั้งเป้าหมายร่วมกันว่า “การประเมิน ITA ของ สุพรรณบุรี เขต 1
ต้องติดอันดับ TOP TEN ของประเทศ” และกำกับติดตามงาน ตามปฏิทินการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
2. ใช้วงจรการบริหารคุณภาพของเดมมิ่ง ในการดำเนินงาน ดังนี้
P : Plan ทีมอำนวยการ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา) ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา สังเคราะห์ วางแผน กำหนดนโยบายแนวทางการขับเคลื่อน
กำหนดปฏิทินการกำกับและการติดตามประเมินผลอย่างแยบยล และตั้งเป้าหมายร่วมกันกับทีมขับเคลื่อน ทีม
ปฏิบัติ
D : Do ทีมขับเคลื่อน (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม) และทีมปฏิบัติ
(ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด) ร่วมกันวางแผน กำหนดปฏิทิน กำกับติด ตาม ตรวจสอบ กลั่นกรอง แก้ไข เติมเต็ม การ
ดำเนินงานและการจัดกระทำข้อมูลของผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด โดยนำเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงการทำงาน ให้สามารถ
ดำเนินการรายงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทิน
C : Check ทีมขับเคลื่อน (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม) วางแผน กำหนด
ปฏิทิน กำกับติดตาม ตรวจสอบ กลั่นกรอง แก้ไข เติมเต็ม การดำเนินงานและการจัดกระทำข้อมูลของผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ให้สามารถดำเนินการรายงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทิน
A : Action ทีมอำนวยการ ทีมขับเคลื่อน ทีมปฏิบัติการ มีการนำข้อมูลในแต่ละตัวชี้ว ัดมาร่ว มกัน
วิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไข (ททท : ทำทันที) เพื่อให้กระบวนการต่าง ๆ สมบูรณ์แบบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรของการเป็นข้าราชการที่ดีในการปฏิบัติงาน
3.1 ปลุกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการ : SPB1 24 ชั่วโมง
3.2 สร้างองค์กรคุณธรรม : วินัย รับผิดชอบ จิตอาสา สร้างนักเรียนดี
3.3 เทคนิคจิตอาสา
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6. การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/หน่วยงานที่มา
ศึกษาดูงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การได้รับผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน หลากหลายช่องทาง ดังนี้
1.

เว็บไซต์

http://www. suphan1.go.th/suphan1/
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2. กลุ่มไลน์ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

25

3. ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE

4. การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษานครปฐม เขต 2
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ภาพกิจกรรม
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คณะผูจ้ ัดทา
ที่ปรึกษา
1. ดร.ไพศาล ปันแดน
2. นายจำลอง บุญเรืองโรจน์
3. นางสาวสุภาวดี มิสุนา
4. นางพรชรี พลเสน
5. นายวันชัย พันธ์สิงห์จบ
6. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม

ผู้อำนวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
รองผู้อำนวยการ สพป.สุพรรณบุรีเขต 1
รองผู้อำนวยการ สพป.สุพรรณบุรีเขต 1
รองผู้อำนวยการ สพป.สุพรรณบุรีเขต 1
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ผู้จัดทำข้อมูล
1. นางสาวสุภาวดี มิสุนา
2. นางจันทรรัตน์ เรืองจิรัชยา

รองผู้อำนวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

เรียบเรียง/เขียนรายงาน/จัดรูปเล่ม
1. นางสาวสุภาวดี มิสุนา
2. นางจันทรรัตน์ เรืองจิรัชยา

รองผู้อำนวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ออกแบบปก
นายณัฐชนน สุนทรวิภาต

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท.
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