คานา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment-ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย
ได้ รั บ ทราบระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของหน่ ว ยงานตนเองและน าข้ อ มู ล ผลการประเมิ น รวมทั้ ง
ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดาเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้
เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิง บวกด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2)การใช้งบประมาณ
(3)การใช้ อานาจ (4)การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5)การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6)คุณภาพการดาเนินงาน
(7)ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8)การปรับปรุงระบบการทางาน (9)การเปิดเผยข้อมูล (10)การป้องกันการทุจริต
โดยประเมินผลการรับรู้ของผู้มีส่วนไดสวนเสียภายใน (internal) การรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มี
สวนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data)
ซึ่งผลการประเมินค่าคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานประจาปีงบประมาณพ.ศ.2564 เพื่อให้ทราบประเด็นข้อบกพร่อง จุดอ่อน
ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางการนาผลกาวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ
ของหน่ ว ยงานในปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 มี ร ายละเอี ย ดตามเอกสารรายงานการวิ เ คราะห์ ฯ ฉบั บ นี้
หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า จะเป็ น ประโยชน์ ใ นการยกระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งต่อการยกระดับค่าดัชนีการรู้ การทุจริตของประเทศไทยให้มี
อันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

(นายวิทย์ ศรีวะรมย์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

สารบัญ
หนา
คานา
สารบัญ
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ สพป.เชียงราย เขต 4
ปงบประมาณ พ.ศ.2564
1
2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน ปงบประมาณ 2565
ที่แสดงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนา
3
2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
2.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรูของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
2.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
3. แนวทางการนาผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
6
ภาคผนวก
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ
สพป.เชียงราย เขต 4 ที่ 85/2565 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565
2. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ฯ วันที่ 7 มีนาคม 2565
3. ผลการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ สพฐ.
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1
การดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ให้เป็นเขตสุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทีมบริหารเขตพื้นที่ให้ความสาคัญและให้ความร่วมมือขับเคลื่อน
อย่างเต็มกาลั ง ความสามารถ การขับเคลื่อนนาโดย นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รองผู้ อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและ
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน เห็นความสาคัญ มีความตระหนัก ตั้งใจส่งเอกสาร หลักฐานและรับการประเมิน ITA Online
ทั้ง 3 ด้าน (IIT , EIT, OIT) และจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ( ITA Online) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
ได้คะแนน 96.96 เป็นลาดับที่ 41 ของประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จึงกาหนดมาตรการ ส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ดังต่อไปนี้
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ผลคะแนนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2564) สรุปได้ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564

ผลคะแนน ITA
68.20
78.40
85.25
84.77
92.02
83.51
96.96

พัฒนาการ
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น

ผลต่างของคะแนน ITA
+ 10.2
+ 6.85
- 0.48
+ 7.25
- 8.51
+13.45

1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชีย งราย เขต 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 96.96 คะแนน ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานอยู่ใน ระดับ AA (Excellence) โดย ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อานาจ ,
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ,ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน
ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าตัวชี้วัดอื่นๆ คือ ตัวชี้วัดตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน 88.78 คะแนน
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1.3 การประเมิน คุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิ นงานของส านัก งานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสารวจความคิ ดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ผู้ รั บ บริ ก ารหรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส วนเสี ย ภายในและภายนอก
ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเรียงตามลาดับคะแนนได้ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่
๓
๔
๑๐
๑
๕
๒
๖
๗
๘
๙

ประเด็นตัวชี้วัด
การใช้อานาจ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การป้องกันการทุจริต
การปฏิบัติหน้าที่
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
การใช้งบประมาณ
คุณภาพการดาเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงระบบการทางาน
การเปิดเผยข้อมูล

คะแนน
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๙.๗๒
๙๙.๕๓
๙๙.๔๙
๙๘.๙๖
๙๗.๒๓
๙๖.๕๗
๘๘.๗๘

ระดับ
Excellence
Excellence
Excellence
Excellence
Excellence
Excellence
Excellence
Excellence
Excellence
Very Good

หมายเหตุ
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

3
การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนา ผลการประเมิน ITA
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
1. ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment: IIT) ตัวชี้วัดที่ 1-5 ได้คะแนนเท่ากับ 29.92 (เป็นคะแนนที่ได้ทาการคูณ
ค่าน้าหนักแล้ว) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดาเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใส และมีมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่ ง
สู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้
(โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ตั้งเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ไว้ที่ร้อยละ
95 (เป็นคะแนนที่ยังไม่ได้คูณค่าน้าหนักคะแนน)
จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 95) จานวน 5 ตัวชี้วัด คือ
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.72 เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดาเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรตระหนักและให้ความสาคัญในการให้บริการแก่ผู้มา
ติดต่ออย่างสม่าเสมอ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.49 เป็นคะแนน จากการประเมินการ
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย
งบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะ
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองและ
พวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความสาคัญ กับการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้
ตัว ชี้วั ดที่ 3 การใช้ อานาจ ได้คะแนนเท่า กับร้ อยละ 100 เป็น คะแนนจากการประเมิ นการรับ รู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อานาจ
ของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่า กับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
ของบุคลากรภายในในการนาทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง หรือนาไปให้ผู้อื่น และ
พฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์ สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า
บุคลากรได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ และมีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ
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ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.53 เป็นคะแนนจากการ
ประเมิน การรั บ รู้ ของบุ คลากรภายในหน่ว ยงานต่อการแก้ ไขปั ญหาการทุ จริตของหน่ว ยงานในประเด็น ที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความสาคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการ
จัดทาแผนงานด้านการป้องกั น และปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม เห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมา มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรในสังกัด เพื่อยกระดับ
คุณธรรม จริย ธรรมและธรรมาภิบ าลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ก็ควรใ ห้
ความส าคั ญ ในเรื่ อ งการรั บ รู้ ส ร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มในการขั บ เคลื่ อ นการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในหน่ ว ยงาน
อย่างต่อเนื่อง
จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 95) จานวน - ตัวชี้วัด
2. ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment: EIT) ตัวชี้วัดที่ 6-8 ได้คะแนนเท่ากับ 29.28 (เป็นคะแนนที่ได้ทาการคูณ
ค่าน้าหนักแล้ว) บ่งชี้ให้เห็นประชาชนหรือผู้มารับบริการในหน่วยงานหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพ
การดาเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่
ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นาผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และ
ไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งเป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี
มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ (โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ได้ตั้งเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ไว้ที่ร้อยละ 95)
จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 95) จานวน 3 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.96 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดาเนินงาน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่
กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่าประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดาเนินงานของ
หน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ
ไม่นาผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้
ควรมีการพัฒนาการดาเนินงานต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น เช่น การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงวิธีการ
ขั้นตอนให้ดียิ่งขึ้น มีการนาเทคโนโลยีมาเพิ่มคุณภาพการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้บริการ และเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดาเนินการ
(2) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.23 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนที่ควรรับทราบ
รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดาเนินงาน การใช้บริการ เห็นว่า หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ราชการสามารถติดต่อสอบถาม ให้ข้อเสนอแนะ และการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้
เข้าถึงง่าย ชัดเจน และหลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น
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(3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทางาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.57 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ
ท างาน ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาหน่ ว ยงาน ทั้ ง การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ แ ละ
กระบวนการทางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานเพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งหน่วยงานควรมีการดาเนินการในเรื่องกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือ
ผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วม ให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน รวมถึงการนาเทคโนโลยี
มาใช้ในการดาเนินงาน การให้บริการ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 95) จานวน - ตัวชี้วัด
3. ผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and
Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้คะแนนเท่ากับ 37.76 (เป็นคะแนนที่ได้ทาการคูณค่าน้าหนักแล้ว)
บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีการวางระบบที่ดีเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่ วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ
อย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่
สามารถเกิดขึ้นได้ ทาให้โดยรวมแล้วหน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการดาเนินงานในด้านความโปร่งใส
แก่ส่วนราชการอื่นๆ ได้ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้
จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 95) จานวน 1 ตัวชี้วัด คือ
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และ
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบ 2 ประเด็น คือ (1) การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร การ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต และ(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต ทั้งนี้ หน่วยงานควรให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของหน่วยงานตลอดไป
จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 95) จานวน 1 ตัวชี้วัด คือ
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์หน่วยงาน
เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ มีตัวชี้วัดย่อยจานวน 3 ตัวชี้วัด ที่ต้องได้รับการ
พัฒนา ดังนี้ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
ตัว ชี้วัดย่ อยที่ 9.4 การบริ ห ารและพัฒ นาทรั พยากรบุคคล ในส่ ว นของหลั กเกณฑ์การบริ ห ารและพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคล และตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ในส่วนของช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุง กาหนดแล้วเสร็จ เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะ
ผู้รับผิดชอบ
ตามข้อสังเกตผลการประเมิน
ได้รับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดทาแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วน มกราคม –
ผู้รับบริการมีความรู้ ความ
ทุกกลุ่ม/หน่วย
งานภายในของหน่วยงานให้ครบ
กันยายน 2565 เข้าใจ โครงสร้างการแบ่งส่วน
ทุกกลุ่ม และมีความชัดเจน
งานภายในหน่วยงานที่ถูกต้อง
ชัดเจน และง่ายต่อการเข้าถึง
แต่ละงาน

แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุง กาหนดแล้วเสร็จ
ตามข้อสังเกตผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและ
ตุลาคม 2564 –
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ทีห่ น่วยงาน กันยายน 2565
ใช้ในการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ให้ชัดเจน

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

บุคลากร/ผู้รับบริการ ได้รับ กลุ่มบริหารงาน
ทราบ หลักเกณฑ์การบริหาร บุคคล/ทุกกลุ่ม
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่
หน่วยงานใช้ในการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่ถูกต้องเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน

7
แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุง กาหนดแล้วเสร็จ เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะ
ตามข้อสังเกตผลการประเมิน
ได้รับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กาหนดให้หน่วยงานมีช่องทางแจ้ง ตุลาคม 2564 – ผู้รับบริการ มีช่องทาง
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และ
กันยายน 2565 ติดต่อ/ร้องเรียนการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ที่ชัดเจน
ของเจ้าหน้าที่มากขึ้น
สะดวกต่อการติดต่อ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มกฎหมาย
และคดี /ทุกกลุ่ม

8

ภาคผนวก

(สำเนำ)
คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ที่ 85 /2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกาหนด
แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
**************************************
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ตามตั ว ชี้ วั ด แผนปฏิบั ติ ร าชการของส านัก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน ตัว ชี้ วั ด
ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปี งบประมาณ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษา เพื่อ ให้ ก ารติ ดตามและประเมินผลการบริห ารจั ดการศึกษาขั้น พื้นฐานของส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีเป้าหมายอยูในระดับ ดีเยี่ยม นั้น
อาศัย อานาจตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญ ญัติระเบีย บบริห ารราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ประกอบกับมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา พ.ศ.2547 แก้ไ ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น พื้นฐาน ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย
1. นายวิทย์

ศรีวะรมย์

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
ประธานกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
2. นายสมดุลย์
เจริญสุข รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
3. นายสมพงษ์
บุตรวัน
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
4. จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
5. นางขวัญจิรา
จาปา
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
กรรมการ
6. นางยุพา
ตินารี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบุญนาค
กรรมการ
7. นายกฤษฏิ์
การะเกตุ ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
8. นางสาวยุพิน
บุญประเสริฐ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กรรมการ
การจัดการศึกษา
9. นางพรนาถ
เดชโภชน์ ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
10. นางผุสดี...

-210. นางผุสดี
เมฆอากาศ ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
11. นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
12. นายวิทยา
ไชยปันดิ นิติกรชานาญการพิเศษ ปฏิบตั ิหน้าที่
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
13. นายพงศธร
ช่างปัด
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14. นางณัฐธิณี
แสนถา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
15. นางสาวสิริณฐั ไชยชนะ นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
16. นายสังคม
ณ น่าน
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
17. นางสาวลักษมณ มุงเมือง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
18. นายสุรพงษ์ สุวรรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
กรรมการ
19. นางสุมาริกา จิรกาลนุกุล ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการและเลขานุการ
20. นางสาวนฤมล คาเทพ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
21. นางวิรมณ
อนุเคราะห์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่ วิเคราะห์ผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามตั ว ชี้ วั ด แผนปฏิ บั ติ ร าชการของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ประจ างบประมาณ
พ.ศ.2564 ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการประเมินคุณธรรม
และความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึ กษา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564
พร้ อมทั้งกาหนดวิธีการขับ เคลื่อนการดาเนินงาน โดยมีเป้าหมายในระดับ ดีเยี่ยม ทุกตัวชี้วัด และตัว บ่งชี้
ในการติดตามและประเมินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

(นายวิทย์ ศรีวะรมย์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

(สำเนำ)
ที่ ศธ ๐๔๐๔๖/ว1400

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๔ เลขที่ ๑๗ ม.๒๐ ต.เวียง
อ.เทิง จ.เชียงราย ๕๗๑๖๐
1 มีนาคม ๒๕65

เรื่อง ขอเชิญประชุม คณะกรรมการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 พร้ อ มทั้ ง ก าหนดมาตรการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ,บ้านบุญนาค
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. คาสั่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่ 85 /2565
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565
จานวน 1 ชุด
2. คาสั่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ที่ 88/2565
ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565
จานวน 1 ชุด
ด้ ว ย ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4 ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ท่ า นเป็ น
คณะกรรมการวิเคราะห์ ผ ลการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการด าเนินงาน ของปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 พร้อมทั้ง กาหนดมาตรการส่ งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงขอเชิญร่วมประชุ ม
ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม ๒๕๖5 เวลา o๙.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองเทิง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทย์ ศรีวะรมย์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

กลุ่มอานวยการ
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๙ -๕๔๓๑ ต่อ 101
โทรสาร ๐-๕๓๗๙-๖๑๓๙
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