คานา
รายงานผลการด าเนิ น งานตามมาตรการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสภายในหน่ ว ยงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เรื่อง “พัฒนาการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงาน”เป็นผลการดาเนินงานที่เกิดจากการวิเคราะห์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดยมีจุดที่ต้องพัฒนา จานวน 1 ตัวชี้วัด คือตัวชี้วัดที่ 9 โดยมีตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
1. ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่ว ยงานที่เป็นปัจจุบัน
ไดคะแนน 0 คะแนน เป็นคะแนนจากการแสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่เป็นปัจจุบัน
2. ตั วชี้ วั ดย่ อ ยที่ 9.4 หลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ คคล ไดคะแนน 0 คะแนน
เป็นคะแนนจากการแสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่บังคับใช้ในหน่วยงาน
3. ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดคะแนน 0 คะแนน
เป็นคะแนนจากการแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ ผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้กาหนดแนวทางการนาผลการวิเคราะห์
ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้ดาเนินการขับเคลื่อนพัฒนาการเปิดเผย
ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงาน มีรายละเอียด
ตามเอกสารรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(นายวิทย์ ศรีวะรมย์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
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3. ผลการดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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1. คาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สพป.เชียงราย เขต 4 ที่ 86 /2565 สั่ง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565
2. คาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตอบคาถามหน้าเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ 87/2565 สั่ง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565
3. ประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงาน (ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ) (ภาษาลาว)
4. ปฏิญญาเขตสุจริต
5. มาตรการต่างๆ
6. ประกาศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เรื่องแนวปฏิบัติ
ในการทางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. บันทึกข้อตกลง MOU ในการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
8. ข่าวประชาสัมพันธ์
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การดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ให้เป็นเขตสุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทีมบริหารเขตพื้นที่ให้ความสาคัญและให้ความร่วมมือขับเคลื่อน
อย่างเต็มกาลั งความสามารถ การขับเคลื่อนนาโดย นายวิทย์ ศรี วะรมย์ 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 ซึ่งได้จากการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่
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
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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 โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่ง
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 ปฏิบัติง านหรือดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลา
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
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อานาจของผู้ บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อานาจ
ของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 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
จัดทาแผนงานด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ เกิ ดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม เห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมา มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรในสังกัด เพื่อยกระดับ
คุณธรรม จริย ธรรมและธรรมาภิบ าลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ก็ควรให้
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 ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ
อย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่ วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่
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 และแผนปฏิบัติการป้องกัน การ
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 ที่ต้องได้รั บการ
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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2. แนวทางการนาผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรื่อง พัฒนาการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงาน
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตัวชี้วัดที่
แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้
จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 95) จานวน 1 ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซต์ หน่วยงาน
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
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
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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 ครบทุก
หลักเกณฑ์ที่ใช้

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

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

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
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3. ผลการดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เรื่อง พัฒนาการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไดขับเคลื่อนการดาเนินงานตามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีกิจกรรมตาม
แนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1. การจั ดทาแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่ว นงานภายในของหน่วยงานให้ ครบทุกกลุ่ ม และมีความ
ชัดเจน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงานให้ครบทุกกลุ่ม และมี
ความชัดเจน เพื่อให้ผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจ โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในหน่วยงานที่ถูกต้อง
ชัดเจน และง่ายต่อการเข้าถึงแต่ละงาน ดังนี้
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2. แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทีห่ น่วยงานใช้ในการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ให้ชัดเจน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ดาเนินการปรับปรุง
พัฒนาเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่
หน่วยงานใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทีห่ น่วยงานใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่ถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีความชัดเจนครบทุกหลักเกณฑ์ที่ใช้ เพื่อให้ บุคลากร และผู้รับบริการ
ได้รับทราบ ดังนี้
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3. กาหนดให้หน่วยงานมีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ที่ชัดเจน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ เพื่อให้ บุคคลภายนอก สามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ของ
หน่วยงาน โดยแยกจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างชัด เจน และสะดวกต่อ
การติดต่อ ดังนี้
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ภาคผนวก

