สรุปรายงานผลการวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ในโครงการการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การสอบถามนี้มีทั้งหมด 3 ตอน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการการดาเนินงาน
เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการดาเนินงานในปีง บประมาณ พ.ศ. 2563
ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลข้อเท็จจริง
ที่จาเป็นตามรายการที่สอบถาม สรุปรายงานผล ปรากฏรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล
1. ตาแหน่งการปฏิบัติงานในสานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25

ภาพที่ 1 ตาแหน่งการปฏิบัติสานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
จากภาพที่ 1 ตาแหน่งการปฏิบัติสานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 มีผู้ตอบแบบ
สอบถามจ าแนกตามต าแหน่ ง หน้ า ที่ รวมทั้ งสิ้ น คิดเป็น ร้อยละ 97.60 ของบุ คลากรของส านัก งานพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ที่ปฏิบัติงานครบ 1 ปีขึ้นไปประกอบด้วย ผู้อานวยการ สพม.25 (ร้อยละ 1.80)
รองผู้อานวยการ สพม.25 (ร้อยละ 1.80) ผู้อานวยการกลุ่มงาน สพม.25 (ร้อยละ 14.50) ศึกษานิเทศก์
(ร้อยละ 10.90) นักวิชาการศึกษา (ร้อยละ 3.60) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ร้อยละ 3.60) นักวิชาการ
การเงินและบัญชี (ร้อยละ 1.80) นักวิชาการพัสดุ (ร้อยละ 1.80) นักทรัพยากรบุคคล (ร้อยละ 9.10)
นักจัดการงานทั่วไป (ร้อยละ 3.60) นักบัญชีและตรวจสอบภายใน (ร้อยละ 1.80) เจ้าหน้าที่ธุรการบุคลากร
ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 10.90) เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน (ร้อยละ 7.20) นักประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 0 )

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 3.60) นิติกร (ร้อยละ 1.80) นักจิตวิทยา (ร้อยละ 1.80) เจ้าพนักงาน
การเงินอาวุโส (ร้อยละ 1.80) เจ้าพนักงานธุรการลูกจ้า งชั่วคราว (ร้อยละ 1.80) พนักงานทาความสะอาด
(ร้อยละ 5.40) พนักงานรักษาความปลอดภัย (ร้อยละ 1.80) พนักงานขับรถยนต์ (ร้อยละ5.40) พนักงานรักษา
ความปลอดภัย (ร้อยละ 1.80) และคนสวนลูกจ้างงบชั่วคราว (ร้อยละ 1.80)
2. กลุ่มงานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบันของสานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25

ภาพที่ 2 กลุ่มงานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบันของสานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
จากภาพที่ 2 กลุ่มงานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบันของสานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
มี ผู้ ต อบแบบสอบถามจ าแนกตามกลุ่ ม งานที่ ป ฏิ บั ติ ง านในปั จ จุ บั น รวมทั้ ง สิ้ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 72.70
ของบุคลากรของสานั กงานพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ที่ปฏิบัติงานครบ 1 ปีขึ้นไป ประกอบด้ว ย
กลุ่ ม อานวยการกลุ่ ม บริ ห ารงานบุ คคล(ร้ อยละ18.20)กลุ่ ม บริห ารงานเงิน และสิ น ทรัพ ย์ (ร้อ ยละ10.90)
กลุ่มนโยบายและแผน(ร้อยละ7.30) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล(ร้อยละ5.50) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(ร้อยละ10.90) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา(ร้อยละ10.90) กลุ่มกฎหมายและคดี
(ร้อยละ3.60) หน่วยตรวจสอบภายในเจ้าพนักงานธุรการชานาญ(ร้อยละ1.80) และงานกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ร้อยละ3.60)

3. ระยะเวลาที่เข้ามาปฏิบัติงานที่สานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25

ภาพที่ 3 ระยะเวลาที่เข้ามาปฏิบัติงานที่สานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25
จากภาพที่ 3 ระยะเวลาที่เข้ามาปฏิบัติงานที่สานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 มีผู้ตอบ
แบบสอบถามจาแนกตามระยะเวลาที่เข้ามาปฏิบัติงานที่สานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 รวมทั้ง
สิ้นคิดเป็นร้อยละ 72.70 ของบุคลากรของสานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ที่ปฏิบัติงานครบ 1 ปี
ขึ้นไป ได้แก่ ประกอบด้วย ครบ 1 ปีเต็ม (ร้อยละ10.90) ตั้งแต่ 1 ปี 1เดือน ถึง 3 ปี (ร้อยละ25.50)
ตั้งแต่ 3 ปี 1 เดือน ถึง 5 ปี (ร้อยละ23.60) ตั้งแต่ 5 ปี 1 เดือน ถึง 10 ปี (ร้อยละ20.00) และ 10 ปีขึ้นไป
(ร้อยละ20.00)

ตอนที่ 2 สภาพการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา
1. การจัดกิจกรรมประชุมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ภาพที่ 4 การจัดกิจกรรมประชุมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
จากภาพที่ 4 การจั ด กิจ กรรมประชุมอบรมให้ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็ นว่า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา
เขต 25 มีกิจกรรมประชุมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลอย่างชัดเจน
ร้อยละ 98.20 และร้อยละ 1.80 ตอบว่าไม่มีการจัดกิจกรรม
2. การน าความรู ้ ความเข้า ใจ ข้อ มูล ข่า วสาร และกิจ กรรมการรณรงค์ก ารเสริม สร้า ง
ธรรมมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ภาพที่ 5 การนาความรู้ ความเข้าใจ ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมการรณรงค์การเสริมสร้าง
ธรรมมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน

จากภาพที่ 5 การนาความรู้ ความเข้าใจ ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมการรณรงค์การเสริมสร้าง
ธรรมมาภิบ าลไปใช้ใ นการปฏิบ ัติง าน พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็ นว่า ได้ นาความรู้
ความเข้าใจ ข้อมูล ข่าวสาร และกิจ กรรมการรณรงค์การเสริมสร้างธรรมมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ร้อยละ 100 ไม่ได้นาไปใช้ร้อยละ 0
3. ระดับการนาความรู้ ความเข้าใจ ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมการรณรงค์ที่ได้รับการประชุม
อบรมพัฒนาการเสริมสร้างธรรมมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ภาพที่ 6 ระดับการนาความรู้ ความเข้าใจ ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมการรณรงค์ที่ได้รับการประชุม
อบรมพัฒนาการเสริมสร้างธรรมมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
จากภาพที่ 6 ระดับ การนาความรู้ ความเข้าใจ ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมการรณรงค์ที่ได้รับ
การประชุม อบรมพัฒ นาการเสริมสร้างธรรมมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ได้นาความรู้ ความเข้าใจ ข้อมูลข่าวสาร และ
กิจ กรรมการรณรงค์ที่ไ ด้ร ับ การประชุม อบรมพัฒ นาการเสริม สร้า งธรรมมาภิบาลไปประยุก ต์ใช้ใ นการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 52.70) กลุ่มที่ 2 ได้นาความรู้ ความเข้าใจ ข้อมูลข่าวสาร และ
กิจกรรมการรณรงค์ ที่ได้รับการประชุม อบรมพัฒ นาการเสริมสร้างธรรมมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 41.80 ) และกลุ่มที่ 3 ได้นาความรู้ ความเข้าใจ ข้อมูลข่าวสาร และ
กิจกรรมการรณรงค์ที่ได้รับ การประชุม อบรมพัฒนาการเสริมสร้างธรรมมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 5.50 )
4. กิจ กรรมและการปฏิบัต ิที่แ สดงออกถึง ความโปร่ง ใสและมีธ รรมาภิบ าลในการปฏิบัต ิห น้า ที ่ ข อง
บุคลากร
จากการสอบถามเกี่ย วกับ กิจ กรรมและการปฏิบัติ ที่แสดงออกถึงความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 อาทิเช่น

1) การปฏิบัติหน้าที่ เช่น การปฏิบัติหน้าที่ตามตาแหน่งบทบาทหน้าที่ตามคาสั่งอย่างเคร่งครัด
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ อุทิศตน อุทิศเวลา อดทน ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
มุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในการประสานงาน ให้บริการด้วยใจและความเสมอ
ภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
2) การใช้งบประมาณ
เช่น การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามระเบียบ การคืนเงินเหลือจ่าย
การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารงานโครงการอย่างถูกต้องตามระเบียบ มีการจัดทาคู่มือและ
แจ้งคู่มือแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการเงินและพัสดุ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบระบบ (e-GP) และ
เว็ปไซต์หน่วยงาน จัดทาคู่มือจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงาน เป็นต้น
3) การใช้อานาจ เช่น ไม่ลุแก่อานาจ ปฏิบัติหน้าที่ตามตาแหน่งบทบาทหน้าที่ตามคาสั่งอย่างเคร่งครัด
ตามระเบียบกฎหมาย ไม่ใช้อานาจเพื่อหาประโยชน์ส่วนตัว รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นยึดหลักประชาธิปไตย
เป็นต้น
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ เช่น รักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เสียหาย ใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า ประหยัด ตรงตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพเน้นการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
ไม่นาทรัพย์สินของทางราชการเป็นของส่วนตัว เป็นต้น
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต เช่น มีการตรวจสอบปัญหาการทุจริตและแก้ไขปัญหาด้วยรูปแบบ
คณะกรรมการ สอบทานการปฏิบั ติงานให้ ถูกต้องตามกฏหมายและให้ คาปรึกษาข้อมูล เกี่ยวกับระเบียบ
กฏหมายทางราชการเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เป็นต้น
6) คุณภาพการดาเนินงาน เช่น มุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาตนเองเองและหน่วยงาน
อยู่เสมอต่อเนื่อง รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซื่อสัตย์ สุจริต ซื่อตรงในการปฏิบัติงาน มุ่งคุณภาพ
การดาเนินงานเป็นสาคัญ ของงานในทุกงาน ปฏิบัติงานทั้งในรูปแบบรายบุคคลและคณะพร้อมทั้งผ่านการ
ตรวจสอบการดาเนินงานโดยคณะกรรมการดาเนินงาน มีพัฒนาการในการดาเนินงานแต่ละงานเพิ่มขึ้น ใน
แต่ละปี จนได้รับรางวัลและเป็นที่ยอมรับจากองค์กรภายนอกทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ เป็นต้น
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร เช่น มีการประชาสัมพันธ์ชี้แจงเรื่องที่เกี่ยวข้องในแต่ละกลุ่มงานแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องผ่านช่องทางที่หลากหลาย เป็นปัจจุบัน ทันการณ์ เช่น เว็ปไซต์เขต ไลน์กลุ่มการทางานของแต่ละ
กลุ่ม เฟสบุ๊คหรือเพจกลุ่มทางานของแต่ละกลุ่มหรือหน่วยงาน ทาให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
8) การปรับปรุงระบบการทางาน เช่น การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การนาข้อมูล
จากการได้รับการร้องเรียนมาดาเนินการแก้ไขปรับปรุงพัฒนา และการจัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาการดาเนินงาน
เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง
เป็นต้น
9) การเปิดเผยข้อมูล เช่น นาข้อมูลขึ้นเว็ปไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่กรศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
มีช่องทางให้ป ระชาชนได้ตรวจสอบและติดตามการร้องเรียน สืบค้นข้อมูลได้ง่าย ชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส
เป็นปัจจุบัน เป็นต้น
10) การป้องกันการทุจริต เช่น ดาเนินงานต่างๆในรูปแบบของคณะกรรมการเพื่อให้เกิดความยุติธรรม
สร้างข้อตกลงและระเบียบในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ รณรงค์และเน้นย้าการปฏิบัติงานไม่เรียกร้อง
ผลประโยชน์ และไม่รับของฝากที่มีผลต่อประโยชน์ทับซ้อนกับการปฏิบัติงาน จัดกิจ กรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม
เพื่อให้เกิดความละอายต่อบาป เป็นต้น

5. กระบวนการและกิจกรรมเสริมสร้างธรรมมาภิบาลที่เหมาะสมและเข้าถึงบริบทการปฏิบัติงานให้เกิด
ความตระหนักแก่บุคลากรในทุกกลุ่มงาน

ภาพที่ 7 กระบวนการและกิจ กรรมเสริม สร้า งธรรมมาภิ บ าลที่เ หมาะสมและเข้า ถึง บริบ การ
ปฏิบัติงานให้เกิดความตระหนักแก่บุคลากรในทุกกลุ่มงาน
จากภาพที่ 7 กระบวนการและกิจกรรมเสริมสร้างธรรมมาภิบาลที่เหมาะสมและเข้าถึงบริบท
การปฏิบัติงานให้เกิดความตระหนักแก่บุคลากรในทุกกลุ่มงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
ดัง นี้ มีความคิดเห็น อยู ่ในระดับ มากที่ส ุด(ร้อ ยละ52.70) มีค วามคิด เห็น อยู่ใ นระดับ มาก(ร้อยละ38.20)
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง(ร้อยละ7.30) และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย(ร้อยละ1.80)
6. การมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)

100%

ภาพที่ 8 การมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)

จากภาพที่ 8 การมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีคุณสมบัติในการประเมิน ได้มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency
Assessment Online : ITA Online) ทุกคนคิดเป็นร้อยละ100
7. ตัวชี้วัดในการประเมิน ITA Online 10 ตัวชี้วัดนี้ ตัวชี้วัดใดของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธ ยมศึ ก ษา เขต 25 ที ่ค วรมีก ารด าเนิน การปรับ ปรุง แก้ไ ข พัฒ นาในล าดับ ต้น ๆเพื ่อ ให้ง านมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ภาพที่ 9 ตัวชี้วัดในการประเมิน ITA Online 10 ตัวชี้วัดนี้ ตัวชี้วัดใดของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ที่ควรมีก ารดาเนิน การปรับปรุง แก้ไข พัฒ นาในลาดับ ต้นๆเพื่อให้งาน
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
จากภาพที่ 9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าตัวชี้วัดในการประเมิน ITA Online
10 ตัวชี้วัดนี้ ตัวชี้วัดใดของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ที่ควรมีการดาเนินการปรับปรุง
แก้ไข พัฒนาในลาดับต้นๆเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตามลาดับดังนี้
1) การป้องกันการทุจริต (ร้อยละ29.10)
2) การใช้งบประมาณ (ร้อยละ 27.30)
3) การใช้อานาจ (ร้อยละ 10.90)
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (ร้อยละ 20.00)
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (ร้อยละ 9.10)
6) คุณภาพการดาเนินงาน (ร้อยละ 16.40)
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (ร้อยละ 23.60)
8) การปรับปรุงระบบการทางาน (ร้อยละ 21.80)

9) การเปิดเผยข้อมูล (ร้อยละ16.40)
10) การปฏิบัติหน้าที่ (ร้อยละ 23.60)
8. ข้อเสนอแนะหรือวิธีการเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาตัวชี้วัดให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
8.1 ข้อเสนอแนะด้านการปฏิบัติหน้าที่
1) ควรมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ที่ชัดเจน
2) บุคลากรในหน่วยงานควรปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
3) ควรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความตระหนัก และพัฒนาความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่แก่บุคลากรเพื่อให้ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ
4) ควรมีช่องทางเพื่อให้แสดงความพึงพอใจหรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง เช่น คิว
อาร์โค้ด เฟสบุค กล่องรับความคิดเห็น เป็นต้น
5) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่เป็นผู้ ตรวจสอบงานต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
ต่อองค์กร และต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการ
6) ควรมีการตรวจสอบและสรุปการเข้าทางานของบุคลากรในทุกวัน เช่น การมาสาย การ
ไปราชการ และการลา เป็นต้น
7) มีคณะกรรมการตรวจสอบอย่างจริงจังเป็นระบบทุกกลุ่มงาน
8) มีคณะกรรมการตรวจสอบแบบไขว้กลุ่มและมีการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก
8.2 ข้อเสนอแนะด้านการใช้งบประมาณ
1) ควรมีแผนปฏิบัติการที่ดีและเปิดเผย
2) ควรมีการตรวจสอบการเบิกจ่าย การใช้งบประมาณ ตามข้อเท็จจริง
3) กระบวนการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานของแต่ละกลุ่มต้องเป็นระบบ ความ
ชัดเจน และเสมอภาค
4) ควรเกลี่ยงบประมาณให้ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน
5) เพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทุกกลุ่ม ให้เข้าถึงการใช้จ่ายงบประมาณทุก
โครงการ
6) มีกรรมการตรวจสอบอย่างจริงจังเป็นระบบทุกกลุ่มงาน
7) มีคณะกรรมการตรวจสอบแบบไขว้กลุ่มและมีการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก
8.3 ข้อเสนอแนะด้านการใช้อานาจ
1) มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ไม่ควรมอบหมายหลายคน
2) มีมาตรการในการสั่งการณ์การปฏิบัติงานแบบกระจายงานตามตาแหน่งหน้าที่และมี
ความชัดเจน
3) มีกรรมการตรวจสอบอย่างจริงจังเป็นระบบทุกกลุ่มงาน
4) มีคณะกรรมการตรวจสอบแบบไขว้กลุ่มและมีการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก
8.4 ข้อเสนอแนะด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ
1) ควรสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกคน ให้เกิดความรักทรัพย์สินของ
หน่วยงานเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง เพื่อให้การใช้งานเป็นไปด้วยความระมัดระวังเพื่อให้ สามารถใช้
งานให้ได้ดีต่อไปนาน อีกทั้งเพื่อให้เกิดการประหยัดการใช้จ่ายงบประมาณซ่อมบารุงหรือจัดซื้อ
2) มีระบบการควบคุมการเบิกจ่ายยืมหรือใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

3) ควรมีการบริหารพัสดุในการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น
4) ให้มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบควบคุมการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ชัดเจน
5) ควรให้มีการเบิกใช้วัสดุที่จาเป็นเพื่อการปฏิบัติงานให้มากกว่านี้ เพื่อประโยชน์ใน
ราชการ
5) มีกรรมการตรวจสอบอย่างจริงจังเป็นระบบทุกกลุ่มงาน
6) มีคณะกรรมการตรวจสอบแบบไขว้กลุ่มและมีการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก
8.5 ข้อเสนอแนะด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต
1) บุคลากรทุกคนที่ได้รับมอบหมายงาน ควรมีความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน ต้องมี
คุณธรรมประจาใจในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่เรียกร้องรับสินบน ซึ่ง เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักเป็นสาคัญ
2) ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์การแก้ไขปัญหาการทุจริตให้หลากหลายมากขึ้น
3) จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความตระหนักและจิตสานึกแก่บุคลากรในเรื่องความละอายต่อ
การทุจริตทุกรูปแบบ
4) ควรมีช่องทางเพื่อให้แสดงความพึงพอใจหรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง เช่น คิว
อาร์โค้ด เฟสบุค กล่องรับความคิดเห็น เป็นต้น
5) มีกรรมการตรวจสอบอย่างจริงจังเป็นระบบทุกกลุ่มงาน
6) มีคณะกรรมการตรวจสอบแบบไขว้กลุ่มและมีการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก
8.6 ข้อเสนอแนะด้านคุณภาพการดาเนินงาน
1) ควรนาระบบเทคโนโลยีเข้ามาปรับประยุกต์ใช้ในการทางานเพื่อความสะดวก รวดเร็ว
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
2) ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ และรายงานข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อจะได้นาผล
ข้อเท็จจริงไปวิเคราะห์และพัฒนาปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งๆ ขึ้นไป
3) มีการใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาจัดการ
4) การทางานควรมีการบูรณาการการระหว่างกลุ่มงานเพื่อความไม่ซ้าซ้อนของงาน
5) ภาพรวมบุคลากรปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ได้เป็นอย่างดี แต่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องของ
การพัฒนางานให้มีคุณภาพหรือนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้ ในรายกลุ่มหรือรายบุคคล
6) ควรมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการทางานให้มากขึ้น เช่น การจองห้องประชุมออนไลน์
การจองการใช้รถออนไลน์ เป็นต้น
7) มีกรรมการตรวจสอบอย่างจริงจังเป็นระบบทุกกลุ่มงาน
8) มีคณะกรรมการตรวจสอบแบบไขว้กลุ่มและมีการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก
8.7 ข้อเสนอแนะด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร
1) ควรมีการสื่อสารที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ
2) ควรสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจให้มากขึ้น
3) ควรมีการชี้แจงทาความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องอย่า งหลากหลายช่องทาง
4) ควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการได้ประเมิน และแสดงความคิดเห็นเพื่อประสิทธิภาพของ
การสื่อสาร
5) ควรมีการเผยแพร่ ข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ ชัดเจนต่อเนื่อง
6) มีกรรมการตรวจสอบอย่างจริงจังเป็นระบบทุกกลุ่มงาน
7) มีคณะกรรมการตรวจสอบแบบไขว้กลุ่มและมีการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก

8.8 ข้อเสนอแนะด้านการปรับปรุงระบบการทางาน
1) ควรปรับปรุงระบบการทางานที่ดีอยู่แล้ว ให้มี ประสิทธิภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง
2) มีระบบการเก็บข้อมูล ติดตรวจสอบ ประเมินผล และพัฒนาต่อไป
3) มีกรรมการตรวจสอบอย่างจริงจังเป็นระบบทุกกลุ่มงาน
4) มีคณะกรรมการตรวจสอบแบบไขว้กลุ่มและมีการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก
8.9 ข้อเสนอแนะด้านการเปิดเผยข้อมูล
1) ควรมีการเปิดเผยข้อมูลให้ทุกคนทราบเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ สิ้นเพื่อเปิดเผยข้อมูล
สุจริต
2) ควรเพิ่มวัสดุ อุปกรณ์กระจายสัญญาณให้ครอบคลุมพื้นที่
3) ควรจัดทาหน้าเว็ปไซต์ให้เข้าถึงได้ง่าย
4) ควรมีการเผยแพร่และเปิดเผยผลการดาเนินงานต่อสาธารณะชนในหลากหลายรูป
แบบต่อเนื่องทุกงาน
5) มีกรรมการตรวจสอบอย่างจริงจังเป็นระบบทุกกลุ่มงาน
6) มีคณะกรรมการตรวจสอบแบบไขว้กลุ่มและมีการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก
8.10 ข้อเสนอแนะด้านการป้องกันการทุจริต
1) ควรมีการปลูกจิตสานึกในการปฏิบัติงานให้บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเท่าเทียมกัน
2) ควรพิจารณาให้โอกาสบุคลากรที่ยังไม่ได้รับโอกาสที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยไม่ควร
ผูกขาดแต่กลุ่มเดียวเท่านั้น
3) ควรมีการตรวจสอบที่เป็นอิสระ
4) ควรมีการจัดกิจกรรมให้หลากหลายมากขึ้น
5) ควรมีการอบรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
6) ควรมีการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานป้องกันการทุจริต
7) ควรมีกิจกรรมการป้องกันที่เป็นรูปธรรม เช่น มีการแสดงออกของแต่ละกลุ่ม
8) มีกรรมการตรวจสอบอย่างจริงจังเป็นระบบทุกกลุ่มงาน
9) มีคณะกรรมการตรวจสอบแบบไขว้กลุ่มและมีการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก

