รายงานผลการวิเคราะห์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online 2020)
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและนาข้อเสนอแนะไปจัดทามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในระดับ
นโยบายและในระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งนาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ การปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1 การศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวนไม่ต่ากว่า 50 คน และกลุ่มผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู จานวนไม่ต่ากว่า 60 คน โดย
มีกรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วดั ได้แก่
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อานาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดาเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทางาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต
สาหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ออนไลน์ สรุปผลได้ดังนี้
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยภาพรวมระดับประเทศได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.48 ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานอยู่ในระดับ A โดย ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด
ร้อยละ 96.27 ส่วนตัวชี้วดั ที่ได้คะแนนต่ากว่าตัวชี้วัดอื่นๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน
ร้อยละ 84.14
1.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการ
เปิดเผยข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

-2ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ได้คะแนนร้อยละ
96.27 อยู่ในระดับ AA
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ได้คะแนนร้อยละ
85.58 อยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
ได้คะแนนร้อยละ
92.21 อยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละ
90.61 อยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ
92.69 อยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
ได้คะแนนร้อยละ
94.35 อยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ได้คะแนนร้อยละ
91.44 อยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน ได้คะแนนร้อยละ
88.80 อยู่ในระดับ A
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ได้คะแนนร้อยละ
84.14 อยู่ในระดับ B
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ได้คะแนนร้อยละ
93.75 อยู่ในระดับ A
1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้คะแนนการประเมินผล
การดาเนินงานอยู่ใน ระดับ AA จานวน 1 ตัวชี้วัด ระดับ A จานวน 8 ตัวชี้วัด ระดับ B จานวน 1 ตัวชีว้ ัด
2. ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ( ITA Online 2020 )
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19)
แพร่ระบาดไปทุกประเทศ ประเทศไทยก็มีผลกระทบ จากการแพร่ระบาดไปทุกจังหวัด รัฐบาลและกระทรวงศึกษา
ประกาศให้หน่วยงานเว้นระยะห่างทางสังคม และ ให้ข้าราชการปฏิบัติงานที่บ้าน ร้อยละ 20 ห้ามรวมกลุ่มจัดกิจกรรม
ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรม สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมิน ITA Online 2020
2.1 ด้านบุคลากร
1) บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
ทางานในรูปแบบใหม่ ปรับวิถีชีวิตตนเองแบบใหม่ เช่นวันระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัน ล้างมือบ่อย
พกเจลแอลกอฮอล์ การสร้างความเข้าใจในกระบวนการประเมิน ITA Online 2020 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จึงมีความจาเป็นต้องใช้การสื่อสารทางเทคโนโลยี ประกอบกับการปฏิบัติงานที่บ้าน การสื่อสารในสานักงานยังมีความ
เข้าใจที่ไม่ตรงเด็น
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร
ผู้รับผิดชอบงานในหน้าที่ จากการเกษียณอายุราชการ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานอื่น คนที่รับผิดชอบใหม่ยังไม่เข้าใจ
2.2 ด้านเทคนิค เว็บไซต์ การสรุปเอกสารผู้รับผิดชอบยังไม่เข้าใจ ประกอบกับเว็บไซต์ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ต้องมีการพัฒนาให้ผู้เข้าชมได้รับบริการอย่างทั่วถึง
3. ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 แบบ ออนไลน์
3.1 ด้านบุคลากร
1) แจ้งกระบวนการวิธีการดาเนินงานผ่านช่องทาง
Social Network
ทางการประชุม Video Conference
หลังรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.
จัดทาเอกสารรูปเล่ม
การศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลคะแนน ที่อยู่ระดับ 1 -10

-32) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบงานในหน้าที่ ควรศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อสรุปเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์
3.2 ด้านเทคนิค ในช่วงประมวลผลการประเมิน ITA Online เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ควรตรวจสอบเว็บไซต์ และพร้อมที่จะให้เข้าถึงข้อมูล
รายละเอียดการประเมิน ITA online 2020 แต่ละตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดที่
ผู้ประเมิน
ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล
1.การปฏิบัติหน้าที่

2.การใช้งบประมาณ

IIT ตอบ
จานวน
30 ข้อ

จานวนข้อ
คาถาม
1. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้ 6 ข้อ
มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
2. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้
มาติดต่อทั่วๆไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว
อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด
3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร
4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้
จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมตั ิ
อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่
5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระสาคัญต่าง ๆ ตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่านมี
การรับสิ่งดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา
หรือไม่
6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้แก่
บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
และคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่
7. ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของ 6 ข้อ
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
8. หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคานึงถึง
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
9. หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
10. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็น
เท็จ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า
เดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด
11. หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุและ
ตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
12. หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้
มากน้อยเพียงใด

ตัวชี้วัดที่
3. การใช้อานาจ

4. การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ

ผู้ประเมิน

-4ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล

จานวนข้อ
คาถาม
6 ข้อ

13. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่าน
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
14. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด
15 .ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
16. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่าน
ทาธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด
17. ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่าน
ทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต
มากน้อยเพียงใด
18. การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
19. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สิน
6 ข้อ
ของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนาไปให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
20. ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก
มากน้อยเพียงใด
21. กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนาทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
23. ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
24. หน่วยงานของท่าน มีการกากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนาไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

ตัวชี้วัดที่

ผู้ประเมิน

5. การแก้ไขปัญหา
การทุจริต

ตัวชี้วัดที่
6. คุณภาพการ
ดาเนินงาน

-5ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล
25. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสาคัญ
กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด
26. หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่
27. ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข
มากน้อยเพียงใด
28. หน่วยงานของท่าน มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
29. หน่วยงานของท่าน มีการนาผลการตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
ไปปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
30. หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น
ในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร

ผู้ประเมิน

ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล

EIT
1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ตอบจานวน ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
15 ข้อ
2. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน
มากน้อยเพียงใด
3. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การดาเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน อย่างตรงไปตรงมา
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด
4. ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้
เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ
ให้บริการ หรือไม่
5. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดาเนินงาน โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อย
เพียงใด

จานวนข้อ
คาถาม
5 ข้อ

จานวนข้อ
คาถาม
5ข้อ

ตัวชี้วัดที่

ผู้ประเมิน

-6ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล

7. ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร

EIT

6. การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด
7. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
ที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
8. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคาติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่
9. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคาถาม เมื่อมี
ข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงานได้อย่างชัดเจน
มากน้อยเพียงใด
10. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่

8. การปรับปรุง
ระบบการทางาน

EIT

11. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด
12. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการดาเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด
13. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การดาเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น หรือไม่
14. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
15. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดาเนินงาน/
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด

จานวนข้อ
คาถาม
5 ข้อ

5 ข้อ

ตัวชี้วัดที่
9. การเปิดเผย
ข้อมูล

ผู้ประเมิน
เว็บไซต์
หน่วยงาน

-7ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล
01.โครงสร้างหน่วยงาน
02. ข้อมูลผู้บริหาร
03.อานาจหน้าที่
04. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา*
05. ข้อมูลการติดต่อ
06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
07. ข่าวประชาสัมพันธ์
08. Q&A
09. Social Network
010. แผนปฏิบัติราชการประจาปี
011.รายงานการกากับติดตามการดาเนินงาน รายไตรมาส
012. รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
013.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
014.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
015.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
016. รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ
017. E–Service
014.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
015.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
016. รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ
017. E–Service
018. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
019. รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายไตรมาส
020.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
021. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
023. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
024. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจาปี
025. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

จานวนข้อ
คาถาม

ตัวชี้วัดที่
9. การเปิดเผย
ข้อมูล

10. การป้องกันการ
ทุจริต

ผู้ประเมิน
เว็บไซต์
หน่วยงาน

-8ประเด็นการประเมิน/ข้อมูล
026.การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล
027.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
028.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาปี
029.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
030.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
031. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจาปี
032. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
033. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
034. เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
035.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
036.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี
037.การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
038.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
039.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี
040.รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการ
ทุจริต รายไตรมาส
042.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน
หน่วยงาน
043.การดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในหน่วยงาน

จานวนข้อ
คาถาม

-9แผนภูมิที่ 1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมร้อยละของแต่ละตัวชี้วัด

ร้อยละ
96.27
92.69
92.21
90.61
88.58

94.35
91.44

93.75
90.48
88.8
84.14

การปฏิบัติหน้าที่
การใช้งบประมาณ
การใช้อานาจ
การใช้ทรัพย์สินของทาง…
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คุณภาพการดาเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงระบบการ…
การเปิดเผยข้อมูล
การป้องกันการทุจริต
คะแนนร้อยละเฉลี่ย

98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78

การปฏิบัติหน้าที่
การใช้งบประมาณ
การใช้อานาจ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คุณภาพการดาเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงระบบการทางาน
การเปิดเผยข้อมูล

ระดับ AA จานวน 143 เขต
(63.56%)
จากแผนภูมิที่ 1 พบว่าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในภาพรวม ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.48 ซึ่งอยูในระดับ A และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายตัวชี้วัด พบว่า
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ได้คะแนนร้อยละ 96.27 ระดับคะแนนสูงสุด
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ได้คะแนนร้อยละ 88.58
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
ได้คะแนนร้อยละ 92.21
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละ 90.61
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 92.69
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
ได้คะแนนร้อยละ 94.35
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ได้คะแนนร้อยละ 91.44
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน ได้คะแนนร้อยละ 88.14
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ได้คะแนนร้อยละ 84.15 ระดับคะแนนต่าสุด
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ได้คะแนนร้อยละ 90.48

-10ตารางผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในภาพรวมระดับประเทศ (วิเคราะห์ตามค่าน้าหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล)
แหล่งข้อมูล

IIT
EIT
OIT
คะแนนรวม

ค่าน้าหนักคะแนน
30
30
40
100

คะแนนที่ได้
27.44
27.46
35.58
90.48

แผนภูมิที่ 2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(วิเคราะห์ตามค่าน้าหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล)

35.58

27.44

IIT
EIT
OIT

27.46

จากข้อมูลข้างต้นแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวม วิเคราะห์
ตามค่าน้าหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล พบว่า แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีสัดส่วน
ค่าน้าหนักคะแนน สูงสุด ได้แก่ แบบ OIT มีค่าน้าหนักคะแนน 35.58 รองลงมา ได้แก่ แบบ EIT
มีค่าน้าหนัก คะแนน 27.46
และ แบบ IIT มีค่าน้าหนักคะแนน 27.44 มีค่าน้าหนักคะแนนต่าสุด

-11ข้อสรุป จุดอ่อนของการประเมิน ITA Online 2019 ข้อที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
จากคะแนนเต็ม 100 ได้คะแนน 84.14 จากข้อ 9 มีตัวชี้วัดย่อย จานวน 5 ข้อ ได้คะแนน ดังนี้
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ได้คะแนน
100
คะแนน
9.2 การบริหารงาน
ได้คะแนน
75.00
คะแนน
9.3 การบริหารงบประมาณ
ได้คะแนน
85.71
คะแนน
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้คะแนน
100
คะแนน
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ได้คะแนน
60.00
คะแนน
จากข้อ 9 การเปิดเผยข้อมูล ข้อ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส เรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ที่ได้ค่าคะแนนต่าที่สุด 60 .00 คะแนน ซึ่งมีตัวชี้วัด จานวน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่
O 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O 32 ช่องทางการับฟังความคิดเห็น
O 33 การเปิดโอกาสเกิดการมีส่วนร่วม
การสรุปผลการการพัฒนาในการประเมินตัวชี้วัด ตั้งแต่ O 29 – O 33 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ดาเนินการ
1. จัดทาเอกสารแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. จัดทาช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางหน้าเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1
3. สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนให้เป็นปัจจุบันแจ้งผู้บังคับบัญชารับทราบ
4. จัดทาช่องทางการับฟังความคิดเห็นให้ชัดเจนผ่านหน้าเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
5. จัดทาสรุปรายงานผลการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม ของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ให้ชดั เจน และ
นาเข้าข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างเป็นระบบ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าวในข้างต้น จัดทาอย่างเป็นระบบ เข้าใจง่าย และเข้าถึงผู้ใช้บริการ
คาดว่าจึงจะทาให้ผลคะแนน ข้อ 9.5 จากเดิมที่ได้คะแนน 60.00 คะแนน สูงขึ้นอย่างน้อย 85 คะแนน

-12สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ในตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่าสุด ได้แก่
………………………………………………………………………………….
1. จัดทาเอกสารแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
O 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O 32 ช่องทางการับฟังความคิดเห็น
O 33 การเปิดโอกาสเกิดการมีส่วนร่วม
2. จัดทาประกาศมาตรการ และกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
2. จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
7 มาตรการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกกลุ่ม ห้องประชุมทุกห้อง
3. จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความตระหนัก
ในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ โดย ผอ. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1
3. ได้ประชุมแสดงเจตจานงการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส และมอบนโยบายการจัดทาตัวชี้วัด
ITA Online 2021
3. จัดมีรูปแบบการจัดทาปกของข้อมูลทุกเรื่อง ก่อนนาเผยแพร่บนเว็บไซต์
4. ให้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานประเมิน ITA Online 2021 ตามตัวชี้วัด O 1 – O 43
5. จัดให้มีคณะทางานกลั่นกรองข้อมูล กากับติดตาม ก่อนเผยแพร่บนเว็บไซต์
6. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตจานง เขตสุจริต
8. แจ้งให้ ผู้รับผิดชอบ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เจ้าหน้าที่ รับชมแนวทางการประเมิน ITA Online 2021
ผ่านทางGoogle Meet เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น.
9. ประชุมคณะกรรมการประเมินความเสี่ยง
10. จัดทาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
ก.ต.ป.น. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ป้ายประชาสัมพันธ์ ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
7 มาตรการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดรับของขวัญบนเว็บไซต์ สพป.อบ.1

ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต บนหน้าเว็บไซต์ สพป.อบ.1

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประกาศเจตจานง เขตสุจริต

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มอบนโยบายการประเมิน
ITA Online 2020 ตามตัวชี้วัด O 1 – O 43 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564

จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ในรูปแบบต่าง เพื่อสร้างความตระหนัก

จัดทาคาสั่งสานักงานเขตมอบภารกิจงานตามตัวชี้วัด ITA Online 2021 ตามตัวชี้วัด O 1 – O 43
ตามคาสั่งที่ 199 / 2564 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารประกอบการประเมิน ITA Online 2021
ตามคาสั่งที่ 227/2564 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564
จัดทาสาเนาคู่มือการประเมิน ITA Online 2021 ตามนโยบาย สพฐ.
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จัดทาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
ก.ต.ป.น. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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