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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช ได้ดำเนินงำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำและ
ยกระดับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยใช้
PDCAI Model ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช ให้มีระดับผลกำรประเมินอยู่ในระดับ AA ของปีงบประมำณ
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2. เพื่อพัฒนำรูปแบบกระบวนกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช
1. แนวคิด หลักการสาคัญที่เกี่ยวข้อง
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำนครศรี ธ รรมรำช ด ำเนิ น กำรยกระดั บ ผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยใช้ “PDCAI Model” เป็น
กำรพั ฒ นำแบบ Improvement คื อ กำรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ ดี ขึ้ น โดยกำรสร้ ำ งกระบวนกำรมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participation) ในกำรพัฒนำและยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น เพื่ อ ให้ มี ร ะดั บ ผลกำรประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ AA
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 (P : Plan) กำรประชุมวิเครำะห์ปัญหำ วำงแผนกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน
ขั้นที่ 2 (D : DO) กำรปฏิบัติงำนตำมแผนที่กำหนดไว้ โดยกำรจัดทำเอกสำร กำรนำส่งข้อมูล
ทั้งแบบภำยในหน่วยงำน ภำยนอกหน่วยงำนและแบบออนไลน์
ขั้นที่ 3 (C : Check) กำรตรวจสอบเอกสำรและกำรดำเนินงำนตำมกระบวนกำรต่ ำง ๆ ให้มี
ควำมถูกต้อง บันทึกข้อมูล หรือข้อบกพร่องที่ค้นพบจำกกำรดำเนินงำนในแต่ละขั้นตอน
ขั้น ที่ 4 (A : Act) ดำเนิ น กำรตำมแนวทำงวิธีกำรดำเนินงำนเพื่อยกระดับผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ขั้ น ที่ 5 (I : Improvement) ร่ ว มกั น วิ เ ครำะห์ ก ำรด ำเนิ น งำนทุ ก ขั้ น ตอน เพื่ อ คิ ด หำวิ ธี
แก้ปัญหำและพัฒนำ เพื่อยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนให้ดีขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

2. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดาเนินงาน
กำรยกระดับ ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช โดยใช้ “PDCAI Model” ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช ประกอบด้วยขั้นตอนกำรดำเนินงำน ดังนี้

Flow Chart
ศึกษา แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรี ธรรมราช โดยใช้ “PDCAI Model”
พัฒนารูปแบบและกระบวนการ
โดยการส่วนร่วม

ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (P : Plan)
ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ (D : Do)
ขั้นที่ 3 ขั้นตรวจสอบ (C : Check)
ขั้นที่ 4 ขั้นดาเนินการ/ปรับปรุงแก้ไข (A : Act)
ขั้นที่ 5 การพัฒนาให้ดียิ่ง ขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (I : Improvement)
ผลการประเมิน ITA สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช สูงขึ้น

คุณลักษณะ
5 ประการ

3. ผลการดาเนินการ
เมื่อเสร็จสิ้นกำรยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยใช้ PDCAI Model ของ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 พบว่ำ
ผลกำรประเมิน คุณ ธรรมและควำมโปร่ง ใสในกำรดำเนิน งำนของสำนัก งำนเขตพ ื้น ที่ก ำรศึก ษำ
มัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช ประจำปีงบประมำณ 2564 ได้คะแนนรวมทั้ง 3 เครื่องมือ 10 ตัวชี้วัด เป็น
คะแนน 97.42 คะแนน อยู่ในระดับ AA ผลกำรประเมิน ผ่ำน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำในปี พ.ศ.
2564 มีคะแนนเพิ่มขึ้น 5.49 คะแนน
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ผลการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2564
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ระดับประเทศ
151
54
34
ระดับภาคใต้
20
8
2
ลาดับที่
ระดับ สพม.ทั้งประเทศ
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4. ปัจจัยความสาเร็จ
ปัจจัยควำมสำเร็จ ในกำรยกระดับ ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรรมรำช โดยใช้ “PDCAI Model” มีดังนี้
1. นโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มี ก ำรก ำหนดนโยบำยและทิ ศ ทำงกำรพั ฒ นำส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำที่ ชั ด เจนในเรื่ อ ง
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน ซึ่งผู้นำมีบทบำทสำคัญในกำรกระตุ้นและเปิดโอกำสให้ทุกคนใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรกำหนดวิสัยทัศน์ ค่ำนิยมและเป้ำหมำย เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำ
กระบวนกำรทำงำนตำมหลักธรรมำภิบำลและสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. กำรกำหนดโครงสร้ำงในกำรทำงำนที่ชัดเจน แต่มีควำมยืดหยุ่น
มีกำรวำงโครงสร้ำงในกำรทำงำนที่สอดคล้องกับบริบทของกำรประเมิน เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีส่วนร่วมและมีควำมคล่องตัว ยืดหยุ่นตำมสถำนกำรณ์
3. กระบวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำรปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม
มีกำรส่งเสริมให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำร
แนะนำ ช่วยเหลือ เอื้ออำทรกัน เพื่อให้เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคี นำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
4. กำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ
กำหนดช่องทำงสื่อสำร ที่เอื้อให้กำรสื่อสำรมีประสิทธิภำพ ทั้งภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กร
5. ทักษะ สมรรถนะของบุคลำกรและกำรทำงำนเป็นทีม
มีกำรพัฒนำทักษะและสมรรถนะของบุคลำกร กำรยอมรับในศักยภำพของแต่ละบุคคล กำรสร้ำง
ทีมที่มีประสิทธิภำพและเน้นกำรทำงำนเป็นทีม
6. กำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนและกำรประเมิน
มีกำรสนับสนุนให้มีกำรนำระบบเทคโนโลยีมำใช้ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อเชื่อมโยงกำร
ทำงำนร่วมกันในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัดให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว และมี
ควำมถูกต้องมำกยิ่งขึ้น
7. กำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงำน
มีกำรทบทวน วิเครำะห์กระบวนกำรทำงำน ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป มีข้อค้นพบ
วิธีกำรดำเนินงำน/นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ ใช้สรรพกำลังและทรัพยำกรน้อย แต่
ได้ผลงำนที่คุ้มค่ำ
8. กำกับติดตำม และประเมินผลอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
มีกำรกำกับ ติด ตำมผลกำรดำเนิน งำนทุ ก ขั้น ตอน เพื่ อพัฒ นำให้ ดี ขึ้น อย่ ำงต่ อเนื่ อ งและยั่ ง ยื น
นำข้อมูลย้อนกลับจำกกำรติดตำมกำรดำเนินงำน มำวิเครำะห์และพัฒนำขับเคลื่อนไปสู่ควำมสำเร็จ

5. ความสอดคล้องกับคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต
กิจกรรมที่สอดคล้อง
กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ (Decision) เป็นกำรเปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมในกำรวำง
แผนกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครศรีธรรมรำช ได้แก่ กำรกำหนดนโยบำยของหน่วยงำน กำหนด
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
กำหนดกิจ กรรมและระยะเวลำในกำรดำเนิ นงำน กำรกำหนดผู้ รับผิ ดชอบแต่ล ะตัว ชี้วัด
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำน ผู้ ก ำกั บ ติ ด ตำมและเสนอแนะ และกำรปรั บ เปลี่ ย นแผนให้ เ หมำะสมกั บ
สถำนกำรณ์ กำรเสนอแนวคิดในกำรแก้ไข ปรับปรุงงำน กำรกำหนดกลวิธีแก้ไขปัญหำและ
กำรพัฒนำหำแนวทำงแก้ไขปรับปรุงงำนอย่ำงเป็นระบบ รวมทั้งมีควำมสอดคล้องกับบริบท
ขององค์กร
กำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติกำร (Implementation) เป็นกำรเปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมใน
กำรปฏิ บั ติ ก ำรตำมแผนกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของ
หน่ ว ยงำน ทุกขั้น ตอน ได้แก่ กำรค้น หำปั ญหำกำรดำเนินงำน กำรวิเครำะห์ บริบ ทของ
หน่วยงำน กำรปฏิบัติงำน/ภำรกิจตำม หลักธรรมำภิบำล กำรแนะนำช่วยเหลือ กำรแก้ไข
และหำวิธีกำรพัฒนำอย่ำงมุ่งมั่น และตรงต่อสภำพปัญหำที่เกิดขึ้น ปรับปรุงกระบวนกำร
ทำงำนให้มีประสิทธิภำพและสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร ตลอดจนกำรสร้ำงทีมงำนอย่ำง
เข้มแข็ง กำรปฏิบัติงำนเป็นทีม กำรประสำนงำนกับบุคคลหรือกลุ่มงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และกำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงกลุ่มงำน เป็นต้น
กำรมี ส่ ว นร่ ว มในผลประโยชน์ (Benefits) เป็ น กำรเปิ ด โอกำสให้ มี ส่ ว นร่ ว มใน
ผลประโยชน์ ต่ ำง ๆ ของกำรประเมิ น คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ งใสในกำรดำเนิน งำนของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เช่น กำรได้รับคำชมเชย กำรได้รับใบประกำศ กำรใช้ทรัพยำกร
ร่วมกันอย่ำงคุ้มค่ำ กำรได้รับควำมรู้และมีทักษะ ในกำรแก้ปัญหำ กำรปรับปรุงกระบวนกำร
ท ำงำนให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ตลอดจนแนวทำงในกำรแก้ ปั ญ หำที่ ถู ก ต้ อ ง เหมำะสมกั บ
สถำนกำรณ์และสภำพปัญหำ กำรนำข้อมูลข่ำวสำรไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน และนำ
ผลกำรประเมินไปใช้เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน
กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล (Evaluation) เป็นกำรเปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมในกำร
ประเมินผล โดยกำรตรวจควำมถูกต้องและควบคุมแผนกำรดำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยละเอียดแต่ละตัวชี้วัด
ก่อนกำรอัพโหลดข้อมูลลงเว็ บไซต์และกำรนำเข้ำข้อมูลเพื่อรับกำรประเมิน ตลอดจนกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรแก้ไข ปรับปรุงงำนและกำรควบคุม กำกับ กำรแก้ไขปรับปรุง
งำน กำรรับผิดชอบในผลของกำรประเมิน กำรพัฒนำแนวทำงกำร
ประเมิน ที่ก่ อให้ เ กิ ดประโยชน์ ต่อ หน่ ว ยงำน และกำรสร้ำงขวั ญและก ำลั งใจจำกผลกำร
ประเมิน

คุณลักษณะ
 ทักษะกระบวนกำรคิด
 มีวินัย
 ซื่อสัตย์สุจริต

 ทักษะกระบวนกำรคิด
 มีวินัย
 ซือ่ สัตย์สุจริต
 จิตสำธำรณะ

 ทักษะกระบวนกำรคิด
 มีวินัย
 ซื่อสัตย์สุจริต
 อยู่อย่ำงพอเพียง
 จิตสำธำรณะ

 ทักษะกระบวนกำรคิด
 มีวินัย
 ซื่อสัตย์สุจริต
 จิตสำธำรณะ

6. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564

7. จดหมายข่าว กระบวนการการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช โดยใช้ PDCAI Model

8. แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จริยธรรมและจรรยาบรรณ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เผยแพร่ลงเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช http://www.sea12.go.th

9. เกียรติบัตร เพื่อยกย่องชมเชย ผู้ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ยึดหลักคุณธรรมและความ
โปร่งใส ส่งผลให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ AA (ร้อยละ 97.42)

