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ค าน า 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  
and Transparency Assessment-ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน 
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการ
ประเมิน รวมท้ังข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคล่ือนมาตรการเชิงบวก ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ังสะท้อนถึงความต้ังใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อสาธารณะท้ังในระดับชาติและ
ระดับสากล  

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวช้ีวัดท้ัง 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าท่ี (2) การใช้
งบประมาณ (3) การใช้อ านาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการ
ด าเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร (8) การปรับปรุงระบบการท างาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) 
การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (Internal) การรับรู้ของ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ท่ีเป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และ 
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทุก
หน่วยงานได้ร่วมกันขับเคล่ือนการด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการส าคัญ คือ ได้มี
บทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวก
ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index 
:CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนท่ีดียิ่งขึ้นต่อไป  
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1. หลักการและเหตุผล  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้ 
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปัจจุบัน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกก าหนดเป็น    
กลยุทธ์ทีส่ าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) 
ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้
เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐท่ีเข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  
 

2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง   

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาอ่างทอง โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.70 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน ระดับ A  

เมื่อพิจารณาตามตัวช้ีวัดพบว่า ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน ร้อยละ 99.62 
รองลงมาคือ ตัวชี้วัด 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนน ร้อยละ 99.60 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนน 
ร้อยละ 98.66 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน ร้อยละ 98.56 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้
ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนน ร้อยละ 98.08  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน ร้อยละ 92.50  
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนน ร้อยละ 91.32 ตัวช้ีวัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  
ได้คะแนน ร้อยละ 84.92 ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร ได้คะแนนร้อยละ 84.06 และตัวชี้วัดท่ี 10  
การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน ร้อยละ 62.50   

สรุปได้ว่า จุดแข็งท่ีหน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 99.62  คือ ตัวช้ีวัดท่ี 1  
การการปฏิบัติหน้าท่ี  ส่วนท่ีจะต้องพัฒนา เนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด  คือ และตัวช้ีวัดท่ี 10 การป้องกัน 
การทุจริต ได้คะแนน ร้อยละ 62.50    
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจ าแนกตามดัชนีของส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวช้ีวัดท่ี
แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดท่ีจะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  

3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จ านวน 7 ตัวชี้วัด คือ  
     (1) ตัวชี้ วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน ร้อยละ 99.62 เป็นคะแนนจากการ

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติ งานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง 
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการ 
ในเรื่องการปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อท่ัวไปกับผู้มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็นส่วนตัว   
อย่างเท่าเทียมกัน  

(2) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนน ร้อยละ 99.60 เป็นคะแนนจากการประเมินการ 
รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเช่ือมั่น ต่อการใช้อ านาจ
ของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน  

(3) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนน ร้อยละ 98.66  เป็นคะแนน 
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานในประเด็น 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับต้ังแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่
อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ   
ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานให้
ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้  

(4) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน ร้อยละ 98.56 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน  ในประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการ
จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่าง  
เป็นรูปธรรม  

(5) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนน ร้อยละ 98.08 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้
ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ท้ังการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการ
ยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก  
เห็นได้ว่า หน่วยงานควรจะมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการท่ีถูกต้อง 
เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย  

 (6) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน ร้อยละ 92.50 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ 
ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ  
ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ 
ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร 
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ทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสใน
หน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหนว่ยงาน 

(7)  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนน ร้อยละ 91.32 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน  
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลา 
ท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเช่ือมั่นในคุณภาพการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานว่า ยึดหลักตามมาตรฐาน  ขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลท่ีชัดเจน 
แก่ผู้รับบริการ ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบ/ไม่มีการเรียกรับ
สินบน แต่ท้ังนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกท้ังควรมีช่องทางท่ีหลากหลาย การบริการ ให้เกิดความ
โปร่งใส ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการท างานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการด าเนินการ  

3.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 90) จ านวน 3 ตัวชี้วัด คือ  
(1) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน ร้อยละ 62.50 เป็นคะแนนจากการ 

เผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้
สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้
บริการ การประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม ความ
โปร่งใสและป้องกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานท่ี
จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้  

(2)  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ 84.06 เป็นคะแนน 
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
ส่ือสารในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง  ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่า  
หน่วยงานให้ความส าคัญกับการส่ือสารในเรื่องผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลท่ีสาธารณชนท่ีควร
รับทราบ รวมท้ังการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ  การจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการ
ส่ือสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ  

(3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการท างาน ได้คะแนนร้อยละ 84.92  เป็นคะแนนจากการประเมิน 
การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ การปรับปรุงระบบการท างาน  
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน  ท้ังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามี ส่วนร่วม 
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย  
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4.  ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 

ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นเนื่องจากได้คะแนนต่ าสุด คือ ตัวช้ีวัดท่ี 10  การป้องกันการทุจริต  
ได้คะแนนร้อยละ 62.50  ตัวช้ีวัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร ได้คะแนน ร้อยละ 84.06  และตัวช้ีวัดท่ี 8 
การปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนน ร้อยละ 84.92   

   ผลการประเมิน ได้คะแนน  ร้อยละ 86.70 อยู่ในระดับดี (GOOD) บ่งช้ีให้เห็นว่า ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีแนวโน้มการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ มีความเช่ือมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงาน
ของผู้บริหารท่ีมุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล โดยส่ิงท่ีเป็นประเด็นในการพัฒนา 
มีรายละเอียดดังนี้  
 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการ 
               ทุจริต  

(1) การด าเนินการเพื่อป้องกัน  
    การทุจริต  
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกัน  
    การทุจริต  

(1) จัดกิจกรรมให้บุคลากรมีส่วน   
    ร่วมในการป้องกันการทุจริต 
(2) มีมาตรการของส านักงาน 
 (3) มีคู่มือส าหรับเป็นแนวทางการ  
     ป้องกันการทุจริต 
 (4) การตรวจสอบภายในของ 
      สถานศึกษาในสังกัด 

ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการ 
              ส่ือสาร 

(1) หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการ   
    เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลท่ี 
   สาธารณชนควรรับทราบอย่าง 
   ชัดเจน 
 

(1) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูล     
    ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน  
(2) เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน 
     หน่วยงานมีส่วนร่วมในการ 
     เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล 
(3) เพิ่มช่องทางเพื่อในการส่ือสาร 
     กับผู้มารับบริการ 
(4) เพิ่มช่องทางการรับรู้ของ 
    ผู้รับบริการผ่าน LINE  
(5) มีการประสานงาน จัดท า 
     และทอดแบบส ารวจความ 
     ต้องการ/ความพึงพอใจ และ 
     สร้างความเช่ือมั่นในคุณภาพ 
     และการบริการของ 
     ผู้รับบริการผ่านการสแกน QR  
      Code  
(6) ส่งเสริมบุคลากรในการ 
    ให้บริการของ สพป.อ่างทอง 
    ให้เป็นไปตามมาตรฐาน    
    ให้บริการภายในหน่วยงาน  
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นท่ีควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบ 
              การท างาน 

(1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้าไปมีส่วนรวมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานและการให้บริหาร
ของหน่วยงาน 

(2) การปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ 

(1) เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน
การบริการให้เกิดความ
โปร่งใสมีวิธีการและ
ขั้นตอนการท างานให้ดีขึ้น 

 

จากการวิเคราะห์รายงานผลคะแนนการประเมิน  ITA  ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พบว่า มีตัวชี้วัดท่ีต้องพัฒนาและปรับปรุง   จ านวน 3 ตัวชี้วัด 
ดังต่อไปนี ้
ล าดับ ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 

1 ตัวชี้วัดท่ี 10  การป้องกันการทุจริต      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
ควรทบทวนนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงาน/โครงการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม 
รวมไปถึงการประเมินความเส่ียงทุจริตในการป้องกันปัญหา
การทุจริตท่ีมีโอกาสจะเกิดขึ้น จะช่วยให้การทุจริตลดลง
หรือไม่มีเลย เปิดโอกาสหรือมีช่องทางแก่บุคลากรภายใน
สามารถร้องเรียนอย่างสะดวก เมื่อพบเห็นแนวโน้มว่า  
อาจเกิดการทุจริตภายในส่วนราชการ สามารถติดตามผลได้ 
และสร้างความเช่ือมั่นว่าจะด าเนินการเกี่ยวกับการทุจริต
อย่างตรงไปตรงมา ไม่มีผลกระทบหรือความไม่ปลอดภัยต่อ
บุคคลผู้ร้องเรียน รวมท้ังควรมีกระบวนการเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัด รวมถึงน าผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ
ภายในไปปรับปรุงการท างานเพื่ อป้องการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

2 ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภาพการส่ือสาร    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ควรมี
ก า ร เผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ข อ งห น่ ว ย ง าน ใน เรื่ อ ง ต่ า ง  ๆ  
ต่อสาธารณชนให้ความส าคัญกับการส่ือสารในเรื่องผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน และข้อมูลท่ีสาธารณชนควร
รับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การให้บริหาร และมีการ
ช้ีแจงในกรณีท่ีมีข้องสงสัย เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยี
ส่ือสารท่ีทันสมัย จึงเป็นโอกาสท่ีหน่วยงานน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ล าดับ ตัวชี้วัด การพัฒนา/แนวทาง 
3 ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบ 

                การท างาน  
    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ควร 
มีกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ท้ังคุณภาพ 
การปฏิบัติงาน การให้บริการของหน่วยงาน รวมไปถึงการ 
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น หน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาส 
ให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่องานมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย 
นอกจากนี้ จะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานภายใน
หน่วยงานทุกกลุ่มภารกิจและยังควรให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นด้วย 

 ผลการประเมินข้างต้น ช้ีให้เห็นว่า ส่ิงท่ีควรพัฒนาเพื่อให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อ่างทองได้คะแนนดีขึ้น คือได้ร้อยละ 90 ขึ้นไป คือ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ควรให้
ความส าคัญในเรื่องการป้องกันการทุจริต   ประสิทธิภาพในการส่ือสาร  และการปรับปรุงระบบการท างาน 
โดยก าหนดมาตรการหรือจัดท าข้อตกลง หรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการป้องกันการทุจริต   
การให้บริการ พัฒนาบุคลากร และสร้างการรับรู้เรื่องการส่ือสารกับผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ  
โดยเพิ่มการรับรู้ของผู้รับบริการผ่าน Line Official Angthong  และจัดท าแบบส ารวจความต้องการความพึงพอใจ 
และสร้างความเช่ือมั่นในคุณภาพและการบริการของผู้รับบริการผ่านการสแกน QR Code และส่งเสริมพัฒนา
ประสิทธิภาพการให้บริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทองตามกลุ่มภารกิจให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการให้บริการ 

ด้านการปรับปรุงระบบการท างาน 

 ควรมีกิจกรรมส ำหรับบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ในกำรรับรู้เรื่อง 
กำรป้องกันกำรทุจริต หรือกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมเพื่อส ำรวจข้อมูลส ำหรับน ำไปบริหำรจัดกำรให้สอดคล้องกับ
นโยบำยของรัฐบำล โดยก ำหนดเปิดส ำหรับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน เช่น ควรทบทวนนโยบาย 
ท่ี เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วย งานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงาน/ โครงการ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน โดยกระบวนการตรวจสอบภายในของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด  เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการประเมินความเส่ียง
ทุจริตในการป้องกันปัญหาการทุจริตท่ีมีโอกาสจะเกิดขึ้น กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรท ำงำนด้วยกำรลด
ระยะเวลำท่ีใช้ปฏิบัติงำนให้บุคลำกรเรียนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน แล้วน ำข้อมูลมำจัดระบบ/ระเบียบ โดยอำจน ำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน ปรับปรุง วิธีกำรด ำเนินงำน เพื่อให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรได้ดียิ่งขึ้น   
นอกจากนี้ ควรมีรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ
หน่วยงาน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
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5.  มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
 

มำตรกำร ขั้นตอนหรือวิธีกำร ผู้รับผิดชอบ กำรก ำกับติดตำม 

1) ให้ความรู้เกี่ยวกับการ 

ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

1) ฝึกอบรมหรือจัดประชุม
บุคลากรภายในหน่วยงาน
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

กลุ่มอ านวยการ -รายงานความก้าวหน้า 

 และสรุปผล ณ ส้ินปี 
 งบประมาณ 

2) ให้ความรู้เรื่องการ
ประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

2) รณรงค์ให้ความรู้เรื่อง 

ประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

ผ่านส่ือออนไลน์หรือ 

ส่ือสารสนเทศของหน่วยงาน 

กลุ่มอ านวยการ 

3) มีมาตรการให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของ สพป.
อ่างทอง 

3) จัดท ำประกำศ เรื่อง 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน และแนวนโยบำย
กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ี
ดี เพื่อเป็นมำตรฐำนและ
แนวทำงปฏิบัติส ำหรับ
บุคลำกรของ สพป.อ่ำงทอง 

กลุ่มอ านวยการ 

4) เปิดเผยข้อมูล  
ข้อเท็จจริงแก่ผู้ใช้บริการ 
อย่างถูกต้อง และมี 
แนวทางในการปฏิบัติให้ผู้
มาติดต่ออย่างโปร่งใส 

4) จัดท าประกาศ ไม่เรียกร้อง 
ประโยชน์อื่นใด ในการ 
ปฏิบัติงาน 

กลุ่มอ านวยการ 

5) มีการตรวจสอบข้อมูล 
บนเว็บไซด์ ในด้านการ 
บริการ พร้อมท่ีจะ
เผยแพร่ข้อมูลให้
ผู้รับบริการ 

5) ตรวจสอบและปรับปรุง 
เว็บไซด์ของหน่วยงาน ให้เป็น 
ปัจจุบัน 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล

ฯ 
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มำตรกำร ขั้นตอนหรือวิธีกำร ผู้รับผิดชอบ กำรก ำกับติดตำม 

6) ก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัด 

6) ด าเนินงานตรวจสอบ
ภายในด้านการเงิน บัญชี และ
เอกสารหลักฐานของ
หน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัด 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

-รายงานความก้าวหน้า 

 และสรุปผล ณ ส้ินปี 
 งบประมาณ 

7) เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการปรับปรุงการ 
ด าเนินงาน 

6) จัดท าแบบส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการในการ
จัดการศึกษาของ สพป.
อ่างทอง เพื่อให้ผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานผ่านหน้าเว็บไซต์
ของ สพป.อ่างทอง 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล

ฯ 

8) มีการมอบหมายงาน 
การปฏิบัติงาน รวมถึงการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามระดับคุณภาพของงาน 

7.1) สร้างความเข้าใจร่วมกัน 
เกี่ยวกับการประเมินการ 
ท างาน 
7.2) ผู้บริหารเน้นในท่ีประชุม 
เรื่องการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
7.3) เพิ่มความตะหนักให้กับ 
บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน  

กลุ่มอ านวยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


