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                       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2  ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของ
กำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงำน โดยวิเครำะห์ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) เพ่ือก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกของหน่วยงำน เพ่ือให้หน่วยงำนมี
กำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันปัญหำกำรกระท ำผิดระเบียบวินัยของเจ้ำหน้ำที่ อันจะส่งผลให้
หน่วยงำนสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ต่อไป   
 
 
                                                         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 

        มิถุนำยน 2564 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 11  
บริบทของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2บริบทของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2  

 

1. ข้อมูลพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 

1.1 ที่ตั้ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2  อยู่หลังโรงพยำบำลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ                  

ตั้งอยู่อำคำรหลวงพ่อสำยทอง เตชะธัมโม เลขที่ 333  หมู่ที่ 4  บ้ำนโนนทรำยค ำ  ต ำบลผักปัง  อ ำเภอภูเขียว                 
จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36110 อยู่ห่ำงจำกศำลำกลำงจังหวัดชัยภูมิ   โดยทำงรถยนต์ 82 กิโลเมตร                 
และอยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร โดยทำงรถยนต์ 420 กิโลเมตร 

1.2 อำณำเขต 
มี พ้ืนที่ทั้ งหมด 3,992.43 ตำรำงกิ โลเมตร  ครอบคลุม 5 อ ำเภอ คือ อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์                      

อ ำเภอแก้งคร้อ อ ำเภอคอนสำร อ ำเภอบ้ำนแท่น และอ ำเภอภูเขียว  มีอำณำเขตติดต่อกับอ ำเภอและจังหวัด
ต่ำงๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ ำเภอชุมแพ อ ำเภอภูผำม่ำน อ ำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  
     และอ ำเภอน้ ำหนำว จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ทิศใต ้  ติดต่อกับ อ ำเภอคอนสวรรค์ อ ำเภอหนองบัวแดง  
     และอ ำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ ำเภอโคกโพธิ์ชัย และอ ำเภอมัญจำคีรี จังหวัดขอนแก่น 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ ำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และ 
     อ ำเภอน้ ำหนำว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

  

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 

 
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

 

 
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 

 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 
 

 
กลุ่มกฎหมำยและคดี 

 
ศูนย์เครือข่ำยกำรศึกษำอ ำเภอ 5 ศูนย์ 

สถำนศึกษำ 262 โรงเรียน (260 โรงเรียน 2 สำขำ) 

กลุ่มโรงเรียนต ำบล 45 กลุ่มโรงเรียน 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต  2 

2. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  เรื่อง  แบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ประกำศ ณ วันที่  22 พฤศจิกำยน พ.ศ.2560 และประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร  เรื่อง  แบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกำศ ณ วันที่ 28 สิงหำคม พ.ศ.2561 ได้แบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  ออกเป็น 9 กลุ่ม และ 1 หน่วย 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 มีกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน เป็นไปตำมประกำศดังกล่ำวข้ำงต้น ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

 

 
กลุ่มนโยบำยและแผน 

 
 

 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 
 

ก.ต.ป.น.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (9 คน) 
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3. ข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 มีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในสังกัด             
(ข้อมูลจำกกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ณ กุมภำพันธ์ 2564)  ดังนี้ 

3.1 จ ำนวนบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

3.2 จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 
ต ำแหน่ง จ ำนวน (คน) 

1. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 229 
2. รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 13 
3. ข้ำรำชกำรครู 1,870 
4. พนักงำนรำชกำร 111 
5. ลูกจ้ำงประจ ำ 75 
6. ธุรกำรโรงเรียน 249 
7. ลูกจ้ำงนักกำรภำรโรง 105 
8. ลูกจ้ำงชั่วครำว (ครู+ครูพ่ีเลี้ยง) 49 

รวม 2,701 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต ำแหน่ง จ ำนวน (คน) 
1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 1 
2. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 4 
3. ศึกษำนิเทศก์ 14 
4. บุคลำกรอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค(2) 45 
5. พนักงำนรำชกำร 3 
6. ลูกจ้ำงประจ ำ 4 
7. ลูกจ้ำงชั่วครำว 9 

รวม 80 
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4. ข้อมูลโรงเรียนและนักเรียนในสังกัด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 มีโรงเรียนและนักเรียนในสังกัด (ข้อมูลจำกกลุ่ม

ส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ณ กุมภำพันธ์ 2564)  ดังนี้ 

4.1 จ ำนวนโรงเรียนและโรงเรียนในสังกัดแยกช่วงช้ันและอ ำเภอ 
อ ำเภอ จ ำนวนโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน รวม 

ร.ร.หลัก ร.ร.สำขำ ก่อน
ประถม 

ประถม ม.ต้น ม.ปลำย 

เกษตรสมบูรณ์ 62 1 1,380 5,885 769 53 8,087 
แก้งคร้อ 57 - 1,426 5,070 878 - 7,374 
คอนสำร 38 1 883 2,867 331 - 4,081 
บ้ำนแท่น 32 - 788 2,511 308 - 3,607 
ภูเขียว 71 - 1,724 6,359 701 - 8,784 

รวม 260 2 6,201 22,692 2,987 53 31,933 
 
 

4.2 ข้อมูลโรงเรียนจ ำแนกตำมขนำด 
ขนำดโรงเรียน 

  
จ ำนวนโรงเรียน ร้อยละ 

ร.ร.หลัก ร.ร.สำขำ 
ขนำดที่ 1     
 จ ำนวนนักเรียนไม่เกิน 20 คน 7 - 2.67 
 จ ำนวนนักเรียนไม่เกิน 21-40 คน 25 1 9.92 
 จ ำนวนนักเรียนไม่เกิน 41-60 คน 38 1 14.89 
 จ ำนวนนักเรียนไม่เกิน 61-80 คน 47 - 17.94 
 จ ำนวนนักเรียนไม่เกิน 81-100 คน 31 - 11.83 
 จ ำนวนนักเรียนไม่เกิน 101-120 คน 19 - 7.25 
ขนำดที่ 2 จ ำนวนนักเรียนไม่เกิน 121-200 คน 56 - 21.37 
ขนำดที่ 3 จ ำนวนนักเรียนไม่เกิน 201-300 คน 25 - 9.54 
ขนำดที่ 4 จ ำนวนนักเรียนไม่เกิน 301-499 คน 9 - 3.44 
ขนำดที่ 5 จ ำนวนนักเรียนไม่เกิน 500-1,499 คน 3 - 1.15 
ขนำดที่ 6 จ ำนวนนักเรียนไม่เกิน 1,500-2,499 คน - - - 
ขนำดที่ 7 จ ำนวนนักเรียนไม่เกิน 2,500 คน ขึ้นไป - - - 

รวม 260 2   
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5. ข้อมูลคุณภำพกำรศึกษำ 
 5.1 ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ได้ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรขยำย
โอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกำสในกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ จำกกำรด ำเนินกำร
ดังกล่ำว ส่งผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
  1) ประชำกรวัยเรียนตำม ทร.14 ที่เกิดปี พ.ศ.2552 มีอัตรำกำรเข้ำเรียนร้อยละ 100 ระดับ
มัธยมศึกษำ พบว่ำ นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มีอัตรำกำรเข้ำเรียน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ร้อยละ 100 
เป็นระยะเวลำ 3 ปี ต่อเนื่อง ในปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2562 
  2) อัตรำกำรออกกลำงคันของนักเรียนระดับประถมศึกษำ และระดับมัธยมศึกษำ เปรียบเทียบ
ปีกำรศึกษำ 2561 และปีกำรศึกษำ 2562 ลดลงร้อยละ 100 จึงมีอัต รำกำรออกกลำงคันเป็นศูนย์ ทั้งนี้ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ได้พัฒนำงำนติดตำมเด็กออกลำงคันอย่ำงเป็นรูปธรรม 
กล่ำวคือ มีกำรจัดท ำข้อมูลร่วมกับโรงเรียนเพ่ือศึกษำเด็กเป็นรำยบุคคล เพ่ือร่วมกันติดตำมเด็กและส่งต่อ
นักเรียนกรณีมีกำรเคลื่อนย้ำยตำมครอบครัว มีกำรประสำนกำรส่งเด็กเข้ำเรียนศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย รวมทั้ง มีกำรประชำสัมพันธ์ร่วมมือกับหน่วยงำนเอกชนในกำรวำงแผนช่วยเหลือเด็กที่
กลับเข้ำมำเรียนต่อเนื่องจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ เช่น กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน เป็นต้น 
  3) กำรพัฒนำสมรรถภำพและทักษะกำรเรียนรู้ของนักเรียนพิกำรในโรงเรียนจัดกำรเรียนรวม 
พบว่ำ นักเรียนพิกำรเรียนร่วมผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล คิดเป็นร้อยละ 100 
ของนักเรียนพิกำรเรียนร่วมที่ได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพในด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน คณิตศำสตร์และทักษะ
ชีวิต 

นอกจำกนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ได้ส่งเสริมควำมเสมอภำคทำง
กำรศึกษำโดยสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย แนะแนวส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำส ำหรับเด็กด้อยโอกำส ส่งเสริมให้เด็ก
พิกำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค สนับสนุนทุนกำรศึกษำส ำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิกำร ซึ่งเป็น
กำรช่วยเหลือเด็กด้อยโอกำส และเด็กพิกำรประเภทต่ำงๆ ได้รับกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำคเท่ำเทียมกับเด็กปกติ
ทั่วไป 

  
 5.2 ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2  ได้ด ำเนินกำรพัฒนำนักเรียนทุกระดับตั้งแต่
ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 ในระดับบริหำรจัดกำรในปฐมวัยได้เสริมสร้ำงและประเมินพัฒนำกำร
ของนักเรียนทั้ง 4 ด้ำน และระดับประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำได้พัฒนำนักเรียนตำมหลักสูตรกำรศึกษำ                
ขั้นพ้ืนฐำน โดยจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและซ่อมเสริมผู้เรียนด้วยกิจกรรมที่หลำกหลำยและได้จัดให้มีกำร
ทดสอบและประเมินคุณภำพนักเรียน ประกอบด้วย กำรประเมินคุณภำพนักเรียนระดับชำติ  (NT)                       
ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ในชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ดังนี้ 
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 5.2.1 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 
เปรียบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 กับปีกำรศึกษำ 2563  ระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่ (ข้อมูลจำกกลุ่ม
นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ) รำยละเอียดดังตำรำงประกอบดังนี้ 

 
จำกตำรำงเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (NT) ชั้นประถมศึกษำ

ปีที่ 3 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 กับปีกำรศึกษำ 2563 ระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่ พบว่ำ ควำมสำมำรถ
ด้ำนค ำนวณ มีค่ำเฉลี่ยลดลง   

 5.2.2 ผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษำปทีี่ 6  
เปรียบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 กับปีกำรศึกษำ 2563  ระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่ (ข้อมูลจำกกลุ่ม
นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ) รำยละเอียดดังตำรำงประกอบดังนี้ 

  
 จำกตำรำงเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ระดับชัน้
ประถมศึกษำปีที่ 6 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 กับปีกำรศึกษำ 2563 ในระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่ พบว่ำ 
กลุม่สำระกำรเรียนรู้ 4 กลุ่มสำระ มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมเพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีกำรศึกษำ 
 
ควำมสำมำรถ 

ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย 
ปีกำรศึกษำ 2562 กับ 2563 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ  
เขตพ้ืนที่ 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ  
เขตพ้ืนที่ 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ  
เขตพ้ืนที่ 

ด้ำนภำษำ 46.46 42.11 47.46 44.99 1.00 1.85 
ด้ำนค ำนวณ 44.94 43.14 40.47 39.77 -4.47 -2.34 

รวม 2 ด้ำน 45.70 42.62 43.97 42.38 -1.73 -0.24 

ปีกำรศึกษำ 
 
กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 

ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย 
ปีกำรศึกษำ 2562 กับ 2563 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ  
เขตพ้ืนที่ 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ  
เขตพ้ืนที่ 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ  
เขตพ้ืนที่ 

ภำษำไทย 49.07 44.99 56.20 51.53 7.13 6.54 
ภำษำอังกฤษ 34.42 28.15 43.55 34.33 9.13 6.18 
คณิตศำสตร ์ 32.90 28.64 29.99 26.08 -2.91 -2.56 
วิทยำศำสตร ์ 35.55 32.48 38.78 35.54 3.23 3.06 

ค่ำเฉลี่ย 4 สำระ 37.99 33.57 42.13 36.87 4.15 3.31 
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 5.2.3 ผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 3  
เปรียบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 กับปีกำรศึกษำ 2563  (ข้อมูลจำกกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำ) รำยละเอียดดังตำรำงประกอบดังนี้ 

 

จำกตำรำงเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 กับปีกำรศึกษำ 2563 ในระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่ 
พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยลดลงทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 
5.2.4 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (RT)  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 

เปรียบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 กับปีกำรศึกษำ 2563  (ข้อมูลจำกกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล      
กำรจัดกำรศึกษำ) รำยละเอียดดังตำรำงประกอบดังนี้ 

 

จำกตำรำงเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (RT)           
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2562 กับปีกำรศึกษำ 2563 ในระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่ 
พบว่ำ ควำมสำมำรถด้ำนอ่ำนออกเสียง และควำมสำมำรถด้ำนอ่ำนรู้เรื่อง มีค่ำเฉลี่ยโดยรวมเพ่ิมข้ึน  
 

ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 จึงต้องเร่งพัฒนำกำรส่งเสริมให้
สถำนศึกษำเตรียมควำมพร้อมผู้เรียน ตั้งแต่ช่วงเริ่มเข้ำเรียนอย่ำงต่อเนื่อง เ พ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำให้ดี
ยิ่งขึ้น 

 
 

 

ปีกำรศึกษำ 
 
กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 

ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย 
ปีกำรศึกษำ 2562 กับ 2563 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ  
เขตพ้ืนที่ 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ  
เขตพ้ืนที่ 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ  
เขตพ้ืนที่ 

ภำษำไทย 55.14 47.13 54.29 44.77 -9.52 -2.36 
ภำษำอังกฤษ 33.25 27.59 34.38 27.33 -7.05 -0.26 
คณิตศำสตร ์ 26.73 20.70 25.46 20.07 -5.39 -0.63 
วิทยำศำสตร ์ 30.07 28.36 29.89 26.69 -3.20 -1.67 

ค่ำเฉลี่ย 4 สำระ 36.30 30.95 36.01 29.72 -6.29 -1.23 

สมรรถนะ 
ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย 
ปีกำรศึกษำ 2562 กับ 2563 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
เขตพ้ืนที่ 

อ่ำนออกเสียง 68.50 63.88 74.14 75.64 5.64 11.77 
อ่ำนรู้เรื่อง 72.81 71.52 71.86 72.40 -0.95 0.88 

รวม 70.66 67.70 73.02 74.05 2.36 6.35 
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 5.3 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ได้ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
กำรประเมินต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 

5.3.1 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ    
ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (พ.ศ.2560)  

ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำม 
มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (พ.ศ.2560) ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 และ 2563 พบว่ำ ผลกำรประเมินทั้ง
สองปี  มีคะแนนรวม (3 มำตรฐำน) อยู่ในระดับ ดีมำก (ข้อมูลจำกกลุ่มอ ำนวยกำร) รำยละเอียดดังตำรำงประกอบ
ดังนี้ 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นกำรพิจำรณำ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ระดับ

คุณภำพ 
สรุปภำพรวม 
มำตรฐำน 

ระดับ
คุณภำพ 

สรุปภำพรวม 
มำตรฐำน 

มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ    
  ดีมำก 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี ดีมำก ดีมำก ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรพัฒนำสู่องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ ดีเยี่ยม ปรับปรุง  
ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรกระจำยอ ำนำจและส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

ดีมำก ดีมำก  

 
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้/ประเด็นกำรพิจำรณำ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

ระดับ
คุณภำพ 

สรุปภำพรวม 
มำตรฐำน 

ระดับ
คุณภำพ 

สรุปภำพรวม 
มำตรฐำน 

มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพ 

  
 
ดี 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำร ดีมำก ดีเยี่ยม ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 กำรบริหำรงำนด้ำนงบประมำณ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  
ตัวบ่งชี้ที่ 3 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ด ี ด ี  
ตัวบ่งชี้ที่ 4 กำรบริหำรงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ดีมำก ดีเยี่ยม  
ตัวบ่งชี้ที่ 5 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 

ปรับปรุง ด ี  
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มำตรฐำนที่ 3 สัมฤทธิผลของกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ 

  
 

ดีเยี่ยม 

  

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผลงำนที่แสดง
ควำมส ำเร็จและเป็นแบบอย่ำงได้ 

ดีมำก ด ี ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับกำรศึกษำ       
ขั้นพื้นฐำนมีคุณภำพตำมหลักสูตร 

ดีเยี่ยม ด ี  

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชำกรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกำส
ทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเท่ำเทียมกันศึกษำต่อในระดับ       
ที่สูงขึ้น หรือมีทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

ตัวบ่งชี้ 5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ มีผลงำนเชิงประจักษ์ตำมเกณฑ์ได้รับกำร
ย่องย่องเชิดชูเกียรติ 

ดีเยี่ยม ปรับปรุง  

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีควำม        
พึงพอใจในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำรวมทั้งกำร
ให้บริกำร 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม  

คะแนนรวมของภำพรวม (3 มำตรฐำน) ดีมำก ดีมำก 

 
 

5.3.2 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำนเขต 
พื้นที่กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 และปีงบประมำณ             
พ.ศ.2563 

ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำม
ตัวชี้ วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2562  และปี งบประมำณ  พ.ศ.2563 พบว่ำ                 
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ได้คะแนนลดลง (ข้อมูลจำก
กลุ่มนโยบำยและแผน) รำยละเอียดดังตำรำงประกอบดังนี้ 

 

 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ ระดับคุณภำพ 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง 5.00 ดีเยี่ยม 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 3.89 ดีมำก 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 5.00 ดีเยี่ยม 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำม
เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

4.86 ดีเยี่ยม 

กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 4.00 ดีมำก 
 คะแนนเฉลี่ยรวม 4.55 ดีเยี่ยม 

  
 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
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 ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2563 

นโยบำย/ตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ ระดับคุณภำพ 
นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 4.00 ดีมำก 
นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ไม่ประเมิน 
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ 3.25 ด ี
นโยบำยที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และกำร
ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

4.20 ดีมำก 

นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5.00 ดีเยี่ยม 
นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 3.00 ดี 
 คะแนนเฉลี่ยรวม 3.67 ดีมำก 

 
 

5.3.3 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของกำรศึกษำออนไลน์  
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559-2563 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของกำรศึกษำออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559-2563  ปรำกฏว่ำ ใน
ปีงบประมำณท่ีผ่ำนมำล่ำสุด คือ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ได้คะแนนเพียง 84.39 ระดับ B (ไม่ผ่ำน)                
(ข้อมูลจำกกลุ่มบริหำรงำนบุคคล) รำยละเอียดดังตำรำงประกอบดังนี้ 

 ผลกำรประเมิน ประจ ำปีงบประมำณ  คะแนน ITA ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ผลกำรประเมิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 88.25 สูง 
ผลกำรประเมิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 87.28 สูงมำก 
ผลกำรประเมิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  86.12  สูงมำก 

    ผลกำรประเมิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 88.11 สูงมำก 
    ผลกำรประเมิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 84.39 ระดับ B (ไม่ผ่ำน) 

 
ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 จึงต้องเร่งพัฒนำและส่งเสริมกำรบริหำร

จัดกำร เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์กำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2              
ให้ดียิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 2  
ทิศทางการพัฒนา 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ได้ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ โดยได้
ทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561-2564  น ำไปสู่กำรปฏิบัติในกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้ 
  
วิสัยทัศน์ (VISION)  
  “ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 เป็นองค์กรชั้นน ำ 
 บริหำรจัดกำรตำมศำสตร์พระรำชำ ผู้เรียนมีคุณธรรมน ำคุณภำพ”  

 
   
 
 
 
 
  
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่านิยมองค์กร (Corporate Value)  

 “มั่งค่ังคุณธรรม  มั่นคงคุณภำพ ยั่งยืนบริกำร”
  

องค์กรชั้นน ำ : 
 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรให้ได้มำตรฐำน
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ พัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย 

บริหำรจัดกำรตำมศำสตร์พระรำชำ : 
 น้อมน ำศำสตร์พระรำชำสู่กำรบริหำรจัดกำร
อย่ำงมีคุณภำพให้สถำนศึกษำเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ประชำกรวัยเรียนทุกคนให้
ได้รับโอกำสในกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 
สถำนศึกษำมีระบบดูแลลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงยั่งยืน 

ผู้เรียนมีคุณธรรมน ำคุณภำพ : 
 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม
พ้ืนฐำนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดกำรศึกษำให้
มีคุณภำพตำมมำตรฐำนและมีศักยภำพในกำรแข่งขัน 
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
พัฒนำผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษสู่ควำมเป็นเลิศใน
ระดับสำกล 
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ชีวิตเบิกบำน : 
 - มองโลกในแง่ดี 
 - สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี 
 - ปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ 
 - เอ้ืออำทร เกื้อกูล แบ่งปัน 
 - มองตัวเองว่ำดี และมีคุณค่ำ 
 
บริกำรด้วยใจ : 
 - ยิ้มแย้มแจ่มใส 
 - สุภำพอ่อนโยน 
 - รวดเร็วแบบมีคุณภำพ 
 - สร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุด 
 - ทุ่มเทกำรบริกำรอย่ำงเต็มที่ 
 
 

 

 

 

 
  

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วัฒนธรรมองค์กร (Organisational Culture)  
 “ชีวิตเบิกบำน บริกำรด้วยใจ” 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจ (Mission)  
1. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพและได้มำตรฐำนโดยควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน 
2. ส่งเสริม สนับสนุนกำรน้อมน ำศำสตร์พระรำชำสู่กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ 
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                 

ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย 
5. ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำให้มีระบบกำรช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงยั่งยืน 
6. ส่งเสริมประชำกรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกำสในกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 

1. ผู้น ำดี 

2. โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3. มีคุณธรรม 

4. เทคโนโลยีทันสมัย 

5. บริกำรเป็นเลิศ 

6. คุณภำพด ี

7. ท ำงำนเป็นทีม 

8. รับผิดชอบต่อหน้ำที่ 
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7. พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำน 
8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะด้ำนกีฬำ อำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำ  
9. พัฒนำผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษสู่ควำมเป็นเลิศระดับสำกล 

เป้าประสงค์ (Goals) 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ  เขต 2 มีกำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ                                 

โดยกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย  
2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 และสถำนศึกษำน้อมน ำศำสตร์พระรำชำ             

สู่กำรปฏิบัติ 
3. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มี สมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ                   

อย่ำงมีศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
5. สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงยั่งยืน 
6. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 
7. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมพ้ืนฐำนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีคุณภำพตำมมำตรฐำน

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
8. ผู้เรียนมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนและมีศักยภำพในกำรแข่งขันสู่ควำมเป็นเลิศระดับสำกล 

ประเด็นกลยุทธ์ 
 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ 
 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 กำรน้อมน ำศำสตร์พระรำชำสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 กำรส่งเสริมให้ประชำกรวัยเรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 กำรพัฒนำผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในระดับสำกล 
 

กลยุทธ์ และแนวทางในการด าเนินงาน 

 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์  

1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 มีกำรบริหำรจัดกำรสู่ 
ควำมเป็นเลิศโดยกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำย  

4) ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะ 
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพอย่ำงมีศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
 กลยุทธ์ที่ 1.1 เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
  ตัวช้ีวัด 
   1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ผ่ำนกำรประเมินคุณภำพ
มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในระดับดีขึ้นไป 



16 

 
   2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ผ่ำนกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA : Integrity & Transparency Assessment) 

3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 มีกำรบริหำรจัดกำรใน 
รูปแบบเครือข่ำยสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

4) ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีผลกำรประเมินภำยนอกในระดับดีขึ้นไป 
   5) ร้อยละของสถำนศึกษำ หน่วยงำนที่มีกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม 

6) ร้อยละของสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรในสังกัดที่มีผลงำนเชิงประจักษ์ 
  แนวทางการด าเนินงาน 
   1) ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

2) ก ำหนดให้สถำนศึกษำ กลุ่ม/หน่วยในสังกัด ใช้ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้น 
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนตำมหลัดกำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (ITA : Integrity & Transparency Assessment) 

3) สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย เช่น  
ศูนย์เครือข่ำยกำรศึกษำอ ำเภอ สมำคมผู้บริหำรสถำนศึกษำอ ำเภอ เป็นต้น 
   4) ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็งและน ำผลกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำมำใช้ในกำรวำงแผนเพ่ือพัฒนำ ปรับปรุงสถำนศึกษำให้มีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ 
   5) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสำธรณชนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำรในแต่ละพ้ืนที่ 
   6) ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ  

7) ยกย่อง เชิดชูเกียรติสถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรในสังกัดท่ีมีผลงำน 
เชิงประจักษ ์
 

กลยุทธ์ที่ 1.2 เพ่ิมประสิทธิภำพ ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำและหน่วยงำนใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
กำรจัดกำรศึกษำ 
  ตัวช้ีวัด 
   1) ร้อยละของสถำนศึกษำและหน่วยงำนได้รับกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรจัด
กำรศึกษำ  

  2) ร้อยละของสถำนศึกษำและหน่วยงำนจัดหำสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรจัด
กำรศึกษำ 
  แนวทางการด าเนินงาน 
   1) พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรศึกษำ เชื่อมโยง
และเข้ำถึงได้ 

  2) ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำและหน่วยงำนใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม                    
ในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงถูกต้อง เหมำะสม และสร้ำงสรรค์ 

 

 กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนำระบบนิเทศ ติดตำมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
  ตัวช้ีวัด 
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  1) สถำนศึกษำมีกำรนิเทศ ติดตำมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ                

เป็นระบบมีข้อมูลป้อนกลับและสำมำรถสะท้อนคุณภำพของนักเรียน 
  แนวทางการด าเนินงาน 
   1) ส่งเสริมและพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศภำยในของสถำนศึกษำให้เป็นระบบที่มี
ประสิทธิภำพ 
   2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรนิเทศภำยในอย่ำงต่อเนื่องและ                
เป็นระบบ 
   3) จัดระบบนิเทศ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลหลำกหลำยมิติให้มีควำมเข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมให้มีข้อมูลป้อนกลับและสำมำรถสะท้อนคุณภำพของนักเรียน 
   4) ส่งเสริมกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตรโดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและครูทั้งในโรงเรียน 
ระหว่ำงโรงเรียน ศูนย์เครือข่ำยกำรศึกษำ 
   5) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติสถำนศึกษำท่ีมีระบบกำรนิเทศภำยในที่มีวิธีกำรปฏิบัติ             
ที่ดี (Best Practice) และจัดให้มีกำรเผยแพร่ไปยังสถำนศึกษำอ่ืนๆ 

 กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนำศักยภำพผู้บริหำร ครูและบุคลำกรในสังกัดอย่ำงมีคุณภำพด้วยรูปแบบที่หลำกหลำย 
  ตัวช้ีวัด 
   1) ร้อยละของผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกในสังกัดที่พัฒนำตนเองผ่ำนระบบต่ำงๆ เช่น 
Digital Technology, ระบบ online เป็นต้น 
   2) ร้อยละของผู้บริหำร ครูและบุคลำกรในสังกัดได้รับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
คุณภำพในรูปแบบที่หลำกหลำย  
  แนวทางการด าเนินงาน 
   1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องผ่ำน
ระบบต่ำงๆ Digital Technology, ระบบ online เป็นต้น 
   2) พัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพใน
รูปแบบที่หลำกหลำย 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 

2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 และสถำนศึกษำน้อมน ำ 
ศำสตร์พระรำชำสู่กำรปฏิบัติ 

3) สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำม 
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำน้อมน ำศำสตร์พระรำชำสู่กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  ตัวช้ีวัด 
   1) ร้อยละของสถำนศึกษำจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรน้อมน ำ 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ 10 และศำสตร์พระรำชำ ไปบูรณำกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำ
ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงกำรด ำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
  แนวทางการด าเนินงาน 
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  1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำร

น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ 10 และศำสตร์พระรำชำไปบูรณำกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรในสังกัดน้อมน ำศำสตร์พระรำชำสู่กำรจัดกำรเรียนรู้ 
  ตัวช้ีวัด 

1) ร้อยละของผู้บริหำร ครู และบุคลำกรในสังกัด ที่น้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำน 
กำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ 10 และศำสตร์พระรำชำ ไปบูรณำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   2) ร้อยละของผู้บริหำร ครูและบุคลำกรในสังกัดที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงกำรด ำเนินชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรประยุกต์ใช้ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
  แนวทางการด าเนินงาน 

  1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรในสังกัดน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำน
กำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ 10 และศำสตร์พระรำชำ ไปบูรณำกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา 
เป้าประสงค์  

5) สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงยั่งยืน 
6) ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมประชำกรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
  ตัวช้ีวัด 
   1) ร้อยละของประชำกรวัยเรียนภำคบังคับได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึงมีคุณภำพและเสมอภำค 
   2) ร้อยละของประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำร
ทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค 
  แนวทางการด าเนินงาน 
   1) ส่งเสริมประชำกรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำง
ทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค 

2) สถำนศึกษำร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ติดตำม ตรวจสอบเด็กนักเรียนได้ 
เข้ำถึงกำรบริกำรกำรเรียนรู้ได้อย่ำงทั่วถึง ครบถ้วน 

กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้ำงเสริมควำมเข้มแข็งระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงยั่งยืน 
  ตัวช้ีวัด 
   1) ร้อยละของนักเรียนออกกลำงคัน 

2) ร้อยละของสถำนศึกษำที่มีระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสำมำรถน ำมำใช้ 
ในกำรวำงแผนจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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  แนวทางการด าเนินงาน 
   1) สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมควำมประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 กำรพัฒนำผู้เรียนสู่ควำมเลิศในระดับสำกล 
เป้าประสงค์  

7) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมพ้ืนฐำนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ 
มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

8) ผู้เรียนมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนและมีศักยภำพในกำรแข่งขันสู่ควำมเป็นเลิศ 
ระดับสำกล 

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
  ตัวช้ีวัด 
   1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่น                 
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงกำรมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้ำนเมือง  
มีหลักคิดถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   3) ร้อยละของสถำนศึกษำที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
  แนวทางการด าเนินงาน 
   1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึก             
ในกำรรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข                    
มีคุณธรรม จริยธรรมไปบูรณำกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมและจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย             
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำและมีศักยภำพในกำรแข่งขัน 
  ตัวช้ีวัด 
   1) ร้อยละของสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้และบรรยำกำศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำ
ทักษะอำชีพตำมควำมถนัด 
   2) ร้อยละของสถำนศึกษำส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำงๆ 
   3) ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีกำรท ำวิจัยและน ำผลกำรวิจัยไปใช้               
ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
 
 
 
  แนวทางการด าเนินงาน 
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  1) พัฒนำรำยวิชำที่ส่งเสริมกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ 
  2) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำจัดหลักสูตรทักษะอำชีพควบคู่กับวิชำสำมัญ 
  3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรเรียนรู้แก่ผู้เรียนตำมควำมสนใจในทักษะอำชีพ    

ที่ตนเองถนัด 
  4) ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำงๆ 
  5) ส่งเสริมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรท ำวิจัยและน ำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำร

พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 

กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริมผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษสู่ควำมเป็นเลิศในระดับสำกล 
  ตัวช้ีวัด 
   1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ            
ขั้นพ้ืนฐำนของแต่ละระดับ 
   2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษได้รับกำรพัฒนำด้ำนทักษะอำชีพทักษะ
กำรด ำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสำธำรณะ 
   3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมจ ำเป็นพิเศษได้รับกำรส่งเสริมให้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำน
ต่ำงๆ อำทิ ดนตรี กีฬำ ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 
 แนวทางการด าเนินงาน 

  1) ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็น
พิเศษด้วยระบบและรูปแบบที่หลำกหลำย 

  2) ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนเรียนรวม 
  3) ส่งเสริม สนับสนุนกำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียน

กำรสอน 
  4) ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ที่มีควำมสำมำรถพิเศษในด้ำน

วิชำกำร ดนตรี กีฬำ ศิลปะและอ่ืนๆ เพ่ือยกระดับสู่ควำมเป็นเลิศพร้อมก้ำวสู่สำกล 
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วิสัยทัศน์(Vision) : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นองค์กรชั้นน า บริหารจัดการศึกษาตามศาสตร์พระราชา ผู้เรียนมีคุณธรรมน าคุณภาพ 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
   
   
   
 
 
  
 
 
 
 
 

ประเดน็วิสัยทศัน ์ พันธกิจ เป้าประสงค ์ ประเดน็กลยุทธ ์ กลยุทธ ์

1. องคก์รชัน้น า 

1. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
ให้ได้มำตรฐำนอย่ำงต่อเน่ือง 
 
2. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพ 
 
3 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ด้วยรูปแบบท่ีหลำกหลำย 
 

2. สถำนศึกษำมีระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีมีคุณภำพ
และมำตรฐำน 
 
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำด้วย
รูปแบบท่ีหลำกหลำย 
 

1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ 
เขต 2 มีกำรบริหำรจัดกำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ               
มีประสิทธิภำพ มีผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอยู่ใน
ระดับ “ดีเยี่ยม” 
 1. กำรพัฒนำระบบ

บริหำรจัดกำรองค์กร          
สู่ควำมเป็นเลิศ 
 

1.1 เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเน้น
กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
 

1.2 เพิ่มประสิทธิภำพระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
นวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำร 
 

1.3 ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 

2. บริหารจัดการศกึษาตาม
ศาสตร์พระราชา 

4. ส่งเสริม สนับสนุนกำรน้อมน ำศำสตร์
พระรำชำ สู่กำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำง
มีคุณภำพ 
 

5. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็น
ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ 
 

4. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ 
เขต 2 และสถำนศึกษำน้อมน ำศำสตร์พระรำชำ               
สู่กำรปฏิบัติ 
 

5. สถำนศึกษำผ่ำนกำรประเมินศูนย์กำรเรียนรู้                       
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ 
 

2. กำรน้อมน ำศำสตร์
พระรำชำสู่กำรพัฒนำ         
อย่ำงยั่งยืน 
 

1.4 พัฒนำระบบนิเทศ ติดตำมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ให้มีประสิทธิภำพ 
 

1.5 พัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้
สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพด้วยรูปแบบ              
ท่ีหลำกหลำย 
 

2.1 ส่งเสริมกำรน้อมน ำศำสตร์พระรำชำสู่กำรบริหำร         
จัดกำรศึกษำ 
 

2.2 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรน้อมน ำ
ศำสตร์พระรำชำสู่กำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

2.3 เสริมสร้ำงสถำนศึกษำเป็นศูนย์กำรเรียนรู้                  
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ 
 

 

ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
องค์กรโดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ร้อยละของสถำนศึกษำที่ไดร้บัการเพิ่มประสิทธิภำพระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ร้อยละของสถำนศึกษำที่ไดร้บัการเพิ่มประสิทธิภำพ
นวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำร 

ร้อยละของสถำนศึกษำที่ไดร้บัการส่งเสริม สนับสนุนให้
สถำนศึกษำใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรจัดกำรศึกษำ 

ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีมีกำรพัฒนำระบบนิเทศ                
ติดตำมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 

ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีได้รับกำรพัฒนำ
ด้ำนเทคโนโลยีเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีได้รับกำรพัฒนำ
ด้ำนนวัตกรรมเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีน้อมน ำศำสตร์พระรำชำ                    
สู่กำรจัดกำรศึกษำ 

ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีได้รับกำรพัฒนำ
ในกำรน้อมน ำศำสตร์พระรำชำสู่กำรจัดกำรเรียนรู้ 

ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีผ่ำนกำรประเมินให้เป็นศูนย์กำร
เรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ 

ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีได้รับกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพด้วยรูปแบบท่ีหลำกหลำย 

1.6 ยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้ำงขวัญและก ำลังใจ
สถำนศึกษำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีมีผลงำน             
เชิงประจักษ์ 
 

ร้อยละของสถำนศึกษำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีมี           
ผลงำนเชิงประจักษ์ 
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3. ผู้เรยีนมีคุณธรรม               
น าคณุภาพ 

6. ส่งเสริมประชำกรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับ
โอกำสในกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมี
คุณภำพ 
 

9. จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและมี
ศักยภำพในกำรแข่งขัน 
 

10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้             
ในศตวรรษ ท่ี 21 
 

11. พัฒนำผู้เรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ              
สู่ควำมเป็นเลิศระดับสำกล 
 

9. ผู้เรียนมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำและ     
มีศักยภำพในกำรแข่งขัน 
 

8. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมพื้นฐำน                  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

7. ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำให้มีระบบ
กำรช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงยั่งยืน 
 

8. พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่ำนิยมพื้นฐำน และคุณลักษณะ                
อันพึงประสงค์ 
 

3.1 ส่งเสริมประชำกรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกำส           
ในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
 

 
3.2 สร้ำงเสริมควำมเข้มแข็งระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่ำงยั่งยืน 
 

 

4.3 พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

 
4.4 ส่งเสริมผู้เรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษสู่ควำมเป็นเลิศ
ในระดับสำกล 
 

 

4.1 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม ค่ำนิยมหลักของคนไทย 
12 ประกำร และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 

ประเดน็วิสัยทศัน ์ พันธกิจ เป้าประสงค ์ ประเดน็กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ร้อยละของประชำกรวัยเรียนท่ีได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับ
บริกำรทำงกำรศึกษำ 

ร้อยละของสถำนศึกษำท่ีได้รับกำรสร้ำงเสริมควำมเข้มแข็ง
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำ 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพ                        
ในกำรแข่งขัน 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรส่งเสริม 
สู่ควำมเป็นเลิศในระดับสำกล 

ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 
ประกำร และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3. กำรส่งเสริมให้
ประชำกรเรียนได้รับ
โอกำสทำงกำรศึกษำ 
 

6. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำ             
ข้ันพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 
 

7.สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน          
อย่ำงยั่งยืน 
 

10. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

11. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรพัฒนำ                
สู่ควำมเป็นเลิศระดับสำกล 
 

4. กำรพัฒนำผู้เรียนสู่
ควำมเป็นเลิศในระดับ
สำกล 
 

4.2 พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำน
กำรศึกษำและมีศักยภำพในกำรแข่งขัน 
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                                             ส่วนที่ 3  
 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ประจ าปี พ.ศ.2564

                  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจ
ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความ
เป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของ
ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาส 
ในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท า
ความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ อีกด้วย   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) 
เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ ทับซ้อน  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจาก การปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
1. ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
  1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 
และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ 
โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ 
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  
  2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนิน
โครงการ  
  3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือ
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เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และ ไม่สอดคล้องกับ
ขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดท า
รายงานเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  
  4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือ
ความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา 
ที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  
  สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
  1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ 
เปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง 
การควบคุม ก ากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
  2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น   
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ 
ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้
เป็นการกระท าท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะท าให้เกิด
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคญั อันเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือ
น าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ 
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็น
เหตุท าให้   
  1) การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ 
  2) การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท่าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
  3) การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
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พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือก าหนด
มาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็น
ปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้  
  1) เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด 
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
  2) เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
  3) เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่าง
ที่ดียืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  4) เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และประชาชน 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ 
ความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ 
ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด           ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด                      ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม  
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

 
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
   
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ                   ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณา 
จัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) 
และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
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- ตวัอย่าง 

 
   
  
         ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ 
จัดแบ่ง ดังนี้ 
 
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความ

เสี่ยง 
มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า  
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  

สีแดง   

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส้ม   
 

ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง  

สีเหลือง   

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว       
 

 
 
 
 
 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

  

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ผลการวิเคราะห์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
 
 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ มีการ 
เอ้ือประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
 - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลทางลบต่อผู้อ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 
 
 2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - การรับ – จ่ายเงิน 
 - การบันทึกบัญชีรับ – จ่าย / การจัดท าบัญชีทางการเงิน 
 - การจัดซื้อจัดจ้าง และการจ้างบริการ 
 - การก าหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ การก าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าประมูลหรือขายสินค้า 
 - การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 
  - การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 
  - การจัดหาพัสดุ 
  - การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
  - การเบิกค่าตอบแทน 
  - การใช้รถราชการ 
            -  การน าทรัพย์สินของทางราชการ (วัสดุส านักงาน)ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 

          -  การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการคัดเลือกนักเรียน ครูผู้บริหาร ในการรับรางวัล    
  - ฯลฯ 
 3) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 - สูญเสียงบประมาณ 
 - เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบด้วยหน้าที่ 
  - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
 4) แนวทางการป้องความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ชัยภูมิเขต 2  รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ  เช่น 
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ 
  - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา เป็นตัวอย่างที่ดี 
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  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น 
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
  - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
  - การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  ก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
จ านวน  4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
   2. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 
   3. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
   4. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ท่ีจะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ 
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความเสี่ยง 
ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5   (2) 15   (1) 25 

4  (4) 8 (3) 12   

3      

2      

1      

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 
ความเสี่ยง 

ล าดับ 
ความเสี่ยง 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 5 5 25 (1) 
2 การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ 3 5 15 (2) 
3 การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ 3 4 12 (3) 
4 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 2 4 8 (4) 
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 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ล าดับ 1  (สูงมาก = 25 คะแนน) 
การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ ล าดับ 2  (สูงมาก = 15 คะแนน) 
การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบ ล าดับ 3  (สูง = 12 คะแนน) 
การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ล าดับ 4  (ปานกลาง = 8 คะแนน) 
 
 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ สูงมาก สูง และปาน
กลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ 2564 มี ดังนี้ 
 

      ระดับความเสี่ยง         มาตรการก าหนด       ปัจจัยความเสี่ยง 
 

เ    เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง 
  

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไม่เป็นไปตามระเบียบ 
- การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน ์

     เสี่ยงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

- การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

      ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง  

- การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

        ต่ า (Low) 
 

- - 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



32 
 

3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

                มาตรการจัดการความเสี่ยง 

                              ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

     ไตรมาส 2       ไตรมาส 3   ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย
.64 

1. กระบวนการจดัซื้อจัด
จ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

5 5 25 

1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ ข้าราชการ และบุคลากร ให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การจัดซ้ือจัดจ้าง โดย
วิธีพิเศษอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด้านการ
จัดซ้ือจัดจ้าง จัดท ารายงานสรุปการจัดซ้ือจัดจ้างรายไตร
มาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้าง รับรองถึง
ความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
4. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซ้ือจดัจ้าง อย่างเคร่งครัด 
 

         

กลุ่มนโยบาย
และแผนและ
กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

2. การใช้อ านาจหน้าที่
เรียกรับผลประโยชน์ / 
การให้และการรับ
ของขวัญ สินน้ าใจ 
เพื่อหวังความก้าวหน้า 

3 5 15 1. ควบคุม ก ากับ ดแูลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกนัและแก้ไข ปัญหาการทจุรติของส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาอย่างเคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดแูลให้ข้าราชการ บุคลากร ให้ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ เรือ่งการรับของขวญัสินน้่าใจ อย่างเคร่งครดั 
3. ควบคุม ก ากับ ดแูลให้ข้าราชการ และบคุลากรปฏิบัติตามคูม่ือ
ผลประโยชนท์ับซ้อนส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
 

         กลุ่มบริหารงาน
บคุคลและกลุ่ม
กฎหมายและ
คดี 
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ปัจจัยท่ี 
จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

        มาตรการจัดการความเสี่ยง 

                               ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 
 

ผล 
กระทบ 
 

ระดับ 
ความ 
เสี่ยง 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย
.64 

3. การเบิกจา่ย
งบประมาณที่ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

3 4 12 1. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติ
ตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่าง
เคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติ
ตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีและการประพฤติมิชอบ อย่าง
เคร่งครัด 

         

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

4. การเอ้ือประโยชน์ต่อ
พวกพ้องในการจัดซื้อจัด
จ้าง 

2 4 8 1. ควบคุม ก่ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร  ปฏิบัติ
ตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง 
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 
2. ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีและการ 
ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 
3. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติ
ตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด่าเนินการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ให้ครอบคลุม และท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้าง
แนวทางและมาตรการในด่าเนินการสร้างจิตส านึกให้
ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 

         กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 
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การประชุมการด าเนินการวิเคราะห์ความเสีย่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน 

และจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 
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การประชุมการด าเนินการวิเคราะห์ความเสีย่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน 

และจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 

 

 

 

 

 


