
 
 

 

 

 

 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัตทั้ง 10 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2)การใช้งบประมาณ (3)การใช้อ านาจ (4)การใช้ทรัพย์สินของราชการ               
(5)การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6)คุณภาพการด าเนินงาน (7)ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8)การปรับปรุงระบบ
การท างาน (9)การเปิดเผยข้อมูล (10)การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (nternal) การรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open  Data) ซึ่งผลการประเมินค่าคะแนนครั้งนี้             
จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน             
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งในในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือให้ทราบประเด็นข้อบกพร่อง จุดอ่อน
ทีจ่ะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 
ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการวิเคราะห์ๆ ฉบับนี้ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการยกระดับค าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้มีอันดับ              
และผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
 
 

                                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
มิถุนายน 2564 
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ค าน า            ก 
สารบัญ            ข 
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของสพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
1.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2    1 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
2.การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA Online ปีงบประมาณ 2563              10 
   ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการปีงบประมาณ 2564 
   2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน    10 
   2.2 ผลการประเมินดามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก    10 
   2.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ     10 
3. แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   16 
    ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ไปสู่การปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
ภำคผนวก 
 -ภาพการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  18  
ในการด าเนินงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
 -ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   19 
ในการด าเนินงานของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ที่ 112/2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 
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การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ                       
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดปฏิทินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์  (Integrity and Transparency Assessment Online : 
ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้ก ำหนดระยะเวลำและเตรียม
ควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมินตำมช่วงกำรประเมินต่ำง ๆ ตำมปฏิทินกำรประเมิน  เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 
จ ำแนกเป็น ๓ แบบ คือ ๑.แบบกำรวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ( IIT)  ๒.แบบกำรวัดกำรรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ๓.แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT)  

 ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำออนไลน์  (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 โดยกำรน ำของ นำยมนัส  เจียมภูเขียว 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 และรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ พร้อมทั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำและเจ้ำหน้ำที่ทุกคน  ได้ให้ควำมส ำคัญ และให้ควำมร่วมมือในกำร
ขับเคลื่อนอย่ำงเต็มก ำลังและควำมสำมรถ โดยเห็นควำมส ำคัญในกำรส่งเอกสำรหลักฐำนและรับกำรประเมิน ITA 
Online ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 จึงมีกำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ ดังนี้  

1.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
1.1 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถม

ศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ในภำพรวมระดับประเทศจำกกำรประเมินส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 84.39 ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
อยู่ใน ระดับ B (Good) 

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชัยภูมิ เขต 2 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน และตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  ได้คะแนน
สูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 100.00 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ำกว่ำตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ ตัวชี้วัด 10 การป้องกันการทุจริต ได้
คะแนนร้อยละเฉลี่ย 43.75 

1.2 ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้ดังนี้ 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 79.44 -  
2559 88.25 เพ่ิมข้ึน + 8.81 
2560 87.28 ลดลง -  0.97 
2561 86.12 ลดลง -  1.16 
2562 88.11 เพ่ิมข้ึน + 1.99 
2563 84.39 ลดลง -  3.72 
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 1.3 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ 2563 เป็นรำยตัวชี้วัด ซึ่งได้จำกกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) ตอบแบบกำรวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) และจำกเอกสำรหลักฐำน
กำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 (OIT) เรียงคะแนน
ตำม ตัวชี้วัดได้ ดังนี้     

ผลกำรประเมิน ITA Online ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 

 

ล าดับที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.59 AA ผ่ำน 
2 กำรใช้งบประมำณ 96.83 AA ผ่ำน 
3 กำรใช้อ ำนำจ 99.78 AA ผ่ำน 
4 กำรใช้ทรัพย์สินทำงรำชกำร 99.34 AA ผ่ำน 
5 กำรแก้ไขปัญหำทุจริต 99.30 AA ผ่ำน 
6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 100.00 AA ผ่ำน 
7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 99.79 AA ผ่ำน 
8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 100.00 AA ผ่ำน 
9 กำรเปิดเผยข้อมูล 79.85 B ไม่ผ่ำน 

10 กำรป้องกันกำรทุจริต 43.75 F ไม่ผ่ำน 
ผลการประเมินฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 84.39 B ไม่ผ่าน 

   

คะแนนและระดับผลการประเมิน 

 ผลกำรประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่ำคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผล 
กำรประเมิน (Rating Score) โดยจ ำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่ำน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่ำน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่ำน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่ำน 
D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่ำน 
E Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่ำน 
F Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่ำน 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 

 



 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 

ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ              

ส านักงานเขตพื้นที่ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 2563  ตามตัวช้ีวัด 
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ผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ              

ส านักงานเขตพื้นที่ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 2563  ตามตัวช้ีวัด ส านักงานพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
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คะแนนประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ              

ส านักงานเขตพื้นที่ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 2563                                                 

จ าแนกตามแหล่งขอ้มลูการประเมิน 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA Online ปีงบประมาณ 2563 ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการ
ปีงบประมาณ 2564 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรค ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เป็นรำยตัวชี้วัด มีผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในละตัวชี้วัดที่แสคงให้เห็นถึงจุดแข็ง  
และจุดที่ต้องพัฒนำไว้ดังต่อไปนี้ 

2.1 ผลกำรประเมินตำมแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IT) ตัวชี้ วัดที่  1 -5 ได้คะแนนในภำพรวมเท่ำกับ 98.97 อยู่ ในระดับ AA 
(Excellence) เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรใน
หน่วยงำนของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำร 1. ปฏิบัติหน้ำที่ 2.กำรใช้งบประมำณ 3.กำรใช้อ ำนำจ 4.กำรใช้
ทรัพย์สินทำงรำชกำร  5.กำรแก้ไขปัญหำทุจริต บ่งชี้ให้เห็นว่ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 
2 มีแนวโน้มกำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมหลักกำร  ควำมโปร่งใสและมีมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน โดยบุคลำกรส่วน
ใหญ่มีควำมเชื่อมั่นและแสดงควำมไว้วำงใจต่อกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรที่มุ่งสู่กำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตอย่ำงมีประสิทธิผล ซึ่งเป็นจุดแข็งในการประเมิน ITA Online ปีงบประมาณ 2563 เพ่ือให้เกิดกำรแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริตอย่ำงเป็นรูปธรรม เห็นได้ว่ำในปีที่ผ่ำนมำ มีกำรสร้ำงกำรรับรู้กำรป้องกันกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 
ได้ด ำเนินกำรจัดอบรมเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม และธรรมำภิบำลส ำนักงำนเขตสุจริต ให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำ
และบุคลำกรในสังกัด โดยนำยสุเทพ  เยี่ยมศิริ  ต ำแหน่ง อัยกำรจังหวัดประจ ำส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดปฏิบัติรำชกำร 
ส ำนักงำนอัยกำรจังหวัดธัญบุรี เป็นวิทยำกร บรรยำยในหัวข้อ “ข้ำรำชครูกับกำรปฏิบัติตนมิให้สุ่มเสี่ยงต่อ               
กำรกระท ำผิดกฎหมำย” เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

2.2 ผลกำรประเมินดำมแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integity and 
Transparency Assessment : EIT) ตัวชี้วัดที่  6 - 8 ได้คะแนนในภำพรวมเท่ำกับ 99.93 อยู่ ในระดับ AA 
(Excellence)  เป็นคะแนนจำกกำรประเมินกำรรับรู้ของผู้รับบริกำร ผู้มำติอต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงำนต่อคุณภำพกำรด ำเนินงำน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำร  1.คุณภำพกำรด ำเนินงำน 2.ประสิทธิภำพ            
กำรสื่อสำร 3.กำรปรับปรุงระบบกำรด ำเนินงำน บ่งชี้ให้เห็นว่ำประชำชนหรือผู้รับบริกำรมีควำมเชื่อมั่นในคุณภำพ
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนว่ำยึดหลักตำมมำตรฐำนขั้นตอนและระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ โตยมีกำรให้ข้อมูลที่ชัดเจน
แก่ผู้รับบริกำรอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่น ำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สำธำรณะ และไม่พบว่ำมี
กำรเรียกรับสินบนทั้งเป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่อำจค ำนวณเป็นเงินได้ ซึ่งเป็นจุดแข็งในการ
ประเมิน ITA Online ปีงบประมาณ 2563  

2.3 ผลกำรประเมินตำมแบบตรวจกำร เปิด เผยข้อมูลสำธำรณะ ( Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้คะแนนในภำพรวมเท่ำกับ 61.80 อยู่ในระดับ D (Poor) 
เป็นคะแนนจำกกำรเก็บข้อมูลจำกเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2                  
บ่งชี้ให้เห็นว่ำ ระบบในกำรเปิดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ให้สำธำรณชนได้รับทรำบ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 มีข้อพกพร่อง เป็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข และจุดที่ต้องพัฒนำไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อพกพร่อง เป็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข และจุดที่ต้องพัฒนา 
 

      1) การวิเคราะห์ผลการประเมินที่เป็นตัวช้ีวัดที่มีข้อบกพร่อง / จุดอ่อนที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน 
  จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ที่ประชุมร่วมกันวิเครำะห์ และร่วมกันก ำหนดข้อบกพร่อง                
หรือจุดอ่อนที่จะต้องมีกำรแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน โดยพิจำรณำจำกตัวชี้วัดที่มีผลประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสที่มี
คะแนนต่ ำ ดังนี้ 
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1. ตัวช้ีวัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล  คะแนน  79.85   อยู่ใน ระดับ B   ไม่ผ่าน   

ล าดับที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.59 AA ผ่ำน 
2 กำรใช้งบประมำณ 96.83 AA ผ่ำน 
3 กำรใช้อ ำนำจ 99.78 AA ผ่ำน 
4 กำรใช้ทรัพย์สินทำงรำชกำร 99.34 AA ผ่ำน 
5 กำรแก้ไขปัญหำทุจริต 99.30 AA ผ่ำน 
6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 100.00 AA ผ่ำน 
7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 99.79 AA ผ่ำน 
8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 100.00 AA ผ่ำน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 79.85 B ไม่ผ่าน 

9.1 ข้อมูลพื้นฐำน 88.89 A ผ่ำน 
9.2 กำรบริหำรงำน 87.50 A ผ่ำน 
9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ 42.86 F ไม่ผ่ำน 
9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 100 AA ผ่ำน 
9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส 80.00 B ไม่ผ่ำน 

10 การป้องกันการทุจริต 43.75 F ไม่ผ่าน 
10.1 กำรด ำเนินกำรเพ่ือกำรป้องกันกำรทุจริต 87.50 A ผ่ำน 
10.2 มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต 0.00 F ไม่ผ่ำน 

 

           จำกผลกำรประเมินประเด็นที่เป็นจุอ่อน มีคะแนนไม่ผ่ำนกำรประเมิน ต้องได้รับปรับปรุงแก้ไข              
มีจ ำนวน 4 ประเด็น  วิเครำะห์ผลกำรประเมินและหำแนวทำงกำรแก้ไขตำมประเด็น ได้ดังนี้  

1.1 ประเด็น ข้อมูลพื้นฐาน คะแนน 88.89  อยู่ ใน ระดับ A  ได้แก่  ข้อมูลพ้ืนฐำน                             
ข่ำวประชำสัมพันธ์ และกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ซึ่งมีข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมินจ ำนวน  9 ประเด็น คือ 1.โครงสร้ำง                     
2.ข้อมูลผู้บริหำร  3.อ ำนำจหน้ำที่ 4.แผนยุทธศำสตร์ หรือแผนพัฒนำหน่วยงำน 5.ข้อมูลกำรติดต่อ 6.กฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง 7. ข่ำวประชำสัมพันธ์  8. Q & A 9. Social Network ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 

จำกกำรวิเครำะห์ประเด็นข้อมูลพ้ืนฐำน อยู่ในระดับ A  ซึ่งสำมำรถพัฒนำให้มีผลกำรประเมินอยู่
ในระดับ AA ได้ จำกกำรตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ จุดอ่อนของประเด็นข้อมูลพ้ืนฐำนที่ต้องปรับปรุงและแก้ไข คือ 
ข้อมูลด้านโครงสร้าง ควรจัดท ำโครงสร้ำงของหน่วยงำนให้ชัดเจน ครอบคลุมขอบข่ำยควำมรับผิดชอบของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2  ด้านข่าวประชาสัมพันธ์  ควนเพ่ิมช่องทำงกำร
ประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำย เช่น Line , Facebook และให้ปรับปรุงหน้ำเว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ให้เป็นปัจจุบันสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย สะดวกในกำรหำข้อมูล ไม่ยุ่งยำกซับซ้อน 

โดยมอบหมำยให้กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ,                   
กลุ่มกฏหมำยและคดี และกลุ่มอ ำนวยกำร ด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำ ประเด็น ข้อมูลพื้นฐาน ให้มีผลกำร
ประเมิน ITA ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ให้อยู่ในระดับ AA 
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1.2 ประเด็น การบริหารงาน คะแนน 87.50 อยู่ใน ระดับ A  ได้แก่ ด้านการด าเนินงาน  ซึ่งมี
ข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมินจ ำนวน 3 ประเด็น คือ 1.แผนด ำเนินกำรประจ ำปี  2.รำยงำนก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปีรอบ 6 เดือน 3.รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งมีข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมิน
จ ำนวน 1 ประเด็นคือ คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ด้านการให้บริการ ซึ่งมีข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมินจ ำนวน 4 
ประเด็น คือ 1.คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร 2.ข้อมูลสถิติกำรให้บริกำร 3.รำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
กำรให้บริกำร  4.E-Service  

จำกกำรวิเครำะห์ประเด็นด้ำนกำรบริหำรงำน อยู่ในระดับ A  ซึ่งสำมำรถพัฒนำให้มีผลกำร
ประเมินอยู่ในระดับ AA ได้ จำกกำรตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ จุดอ่อนของประเด็นกำรบริหำรงำนที่ต้องปรับปรุง 
และแก้ไข คือ 

1.ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ควรจัดท ำคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน ให้เป็นปัจจุบัน ชัดเจน                 
อ่ำนแล้วเข้ำใจง่ำยและน ำไปปฏิบัติอย่ำงถูกต้องตรงกัน  

2.ด้ำนกำรให้บริกำร  จุดอ่อนของประเด็นกำรบริหำรงำนที่ต้องปรับปรุงและแก้ไข คือ 
   2.1 ประเด็นคู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร ควรจัดท ำคู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำรให้เป็น

ปัจจุบัน พร้อมอ ำนวยควำมสะดวกกับผู้มำใช้บริกำรในเรื่องแบบฟร์อมต่ำงๆ โดยจัดท ำในรูปแบบไฟล์ PDF   หรือ 
WORD เพ่ือควำมสะดวกในกำรขอรับบริกำร เช่น ค ำร้องขอมีบัตร ค ำร้องขอคัดส ำเนำ ก.พ.7 ค ำร้องขอเบิก               
ค่ำรักษำพยำบำล  

   2.2 ประเด็นรำยงำนผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร  ควรมีกำรประเมินควำมพึง
พอใจในกำรให้บริกำรทุกกลุ่ม เพ่ือหำจุดอ่อนในกำรให้บริกำรแต่ละกลุ่ม ซึ่งสำมำรถน ำมำเป็นแนวทำงในกำรแก้ไข
ปรับปรุง และพัฒนำกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำงๆของแต่ละกลุ่มให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน  

โดยมอบหมำยให้ทุ่งกลุ่ม ด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำ ประเด็น การบริหารงาน ให้มีผลกำร
ประเมิน ITA  ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ให้อยู่ในระดับ AA    

1.3 ประเด็น การบริหารเงินงบประมาณ  คะแนน 42.86 อยู่ใน ระดับ F  ได้แก่ ด้านแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ซึ่งมีข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมินจ ำนวน  3 ประเด็น คือ 1.แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปี 2.รำยงำนกำรก ำกับติดตำมรำยกำรจ่ำยงบประมำณประจ ำปีรอบ 6 เดือน 3.รำยงำนผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ซึ่งมีข้อมูลที่ ใช้ในกำรประเมินจ ำนวน                    
4 ประเด็น คือ 1.แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุ 2.ประกำศต่ำงๆเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำร
จัดหำพัสดุ 3.สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรำยเดือน 4.รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุประจ ำปี 

จำกกำรวิเครำะห์ประเด็นกำรบริหำรเงินงบประมำณ อยู่ในระดับ F  ซึ่งสำมำรถพัฒนำให้มีผลกำร
ประเมินอยู่ในระดับ A หรือ AA ได้ จำกกำรตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ จุดอ่อนของประเด็นกำรบริหำรงำนที่ต้อง
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำ ดังนี้  

1.ด้ำนแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี ควรจัดท ำข้อมูลกำรน ำเสนอให้เป็นไปตำมกรอบและ             
แนวทำงกำรประเมิน ITA ให้ครบองค์ประกอบ สำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ำย ตรวจสอบได้ผ่ำนหน้ำเว็บไซต์
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 โดยกำรประสำนงำนกันระหว่ำงกลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย์กับกลุ่มนโยบำยและแผน ซึ่งในกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ 
เขต 2 ได้มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี  และมีกำรก ำกับติดตำมรำยกำร                   
จ่ำยงบประมำณประจ ำปีอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำ 

2.ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ  มีจุดอ่อนของประเด็นกำรบริหำรงำนที่ต้องปรับปรุง 
แก้ไข และพัฒนำ ดังนี้ 
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   2.1 ควรมีกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับประกำศต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำ
พัสดุ ให้ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ำยไม่ซับซ้อน ควรมีกำรลงประกำศทุกครั้งในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
หรือกำรจัดหำพัสดุ   

   2.2 มีกำรประกำศแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุให้เป็นปัจจุบัน    
   2.3 ควรมีกำรประชำสัมพันธ์สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุรำยเดือน ในเว็บไซต์

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 เป็นประจ ำทุกเดือน 
   2.4. จัดท ำรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุประจ ำปี  ให้เป็นไปตำมรูปแบบและ

องค์ประกอบของรำยงำน เช่น ข้อมูลรำยละเอียดงบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
โดยมอบหมำยให้กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ และกลุ่มนโยบำยและแผนด ำเนินกำรแก้ไข

ปรับปรุง และพัฒนำ ประเด็น การบริหารเงินงบประมาณ  ให้มีผลกำรประเมิน ITA ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564            
ให้อยู่ในระดับ  A หรือ AA  

1.4 ประเด็น การส่งเสริมความโปร่งใส  คะแนน 80.00 อยู่ใน ระดับ B  ได้แก่ การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งมีข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมินจ ำนวน  3 ประเด็น คือ 1.แนวทำงปฏิบัติกำร
จัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 2. ช่องทำงกำรร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 3.ข้อมูล
เชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม                 ซึ่งมี
ข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมินจ ำนวน  2 ประเด็น คือ 1 ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น 2.กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมี
ส่วนร่วม  

จำกกำรวิเครำะห์ประเด็นกำรส่งเสริมควำมโปร่งใส  อยู่ในระดับ B  ซึ่งสำมำรถพัฒนำให้มีผลกำร
ประเมินอยู่ในระดับ A หรือ AA ได้ จำกกำรตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ จุดอ่อนของประเด็นกำรบริหำรงำนที่ต้อง
ปรับปรุง  แก้ไข และพัฒนำ ดังนี้  

1. กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ   ควรจัดท ำคู่มือหรือแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรเรื่องกำรร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ พร้อมจัดท ำช่องทำง              
กำรร้องเรียน และขั้นตอนกำรร้องเรียน ให้ชัดเจน สำมำรถเข้ำถึงง่ำยไม่ซับซ้อน และประชำสัมพันธ์ไปยังโรงเรียน 
และบุคคลภำยนอก           

โดยมอบหมำยให้กลุ่มกฎหมำยและคดี ด ำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนำ ให้เป็นไปตำมกรอบ
กำรประเมิน และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบ ประเด็น การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ           
มิชอบ ให้มีผลกำรประเมิน ITA ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ให้อยู่ในระดับ  A หรือ AA  

2. กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม  ควรให้แต่ละกลุ่มงำนด ำเนินกำรรำยงำนโครงกำรหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ โดยจัดท ำในรูปแบบ
ของกำรสรุปรำยงำนกำรด ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรม พร้อมประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินกำรในเว็บไซต์ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 

โดยมอบหมำยให้ทุกกลุ่มงำน ด ำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนำ  ให้เป็นไปตำมกรอบกำร
ประเมิน และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบ ประเด็น การเปิดโอกาสให้เกินการมีส่วนร่วม  ให้มีผลกำร
ประเมิน ITA ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ให้อยู่ในระดับ  A หรือ AA 
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2. ตัวช้ีวัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต  คะแนน  43.75   อยู่ใน ระดับ F  ไม่ผ่าน 
 ล าดับที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.59 AA ผ่ำน 
2 กำรใช้งบประมำณ 96.83 AA ผ่ำน 
3 กำรใช้อ ำนำจ 99.78 AA ผ่ำน 
4 กำรใช้ทรัพย์สินทำงรำชกำร 99.34 AA ผ่ำน 
5 กำรแก้ไขปัญหำทุจริต 99.30 AA ผ่ำน 
6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 100.00 AA ผ่ำน 
7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 99.79 AA ผ่ำน 
8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 100.00 AA ผ่ำน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 79.85 B ไม่ผ่าน 

9.1 ข้อมูลพื้นฐำน 88.89 A ผ่ำน 
9.2 กำรบริหำรงำน 87.50 A ผ่ำน 
9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ 42.86 F ไม่ผ่ำน 
9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 100 AA ผ่ำน 
9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส 80.00 B ไม่ผ่ำน 

10 การป้องกันการทุจริต 43.75 F ไม่ผ่าน 
10.1 กำรด ำเนินกำรเพ่ือกำรป้องกันกำรทุจริต 87.50 A ผ่ำน 
10.2 มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต 0.00 F ไม่ผ่ำน 

 
จำกผลกำรประเมินประเด็นที่เป็นจุอ่อน มีคะแนนไม่ผ่ำนกำรประเมิน ต้องได้รับกำรปรับปรุงแก้ไข              

มีจ ำนวน 2 ประเด็น  วิเครำะห์ผลกำรประเมินและหำแนวทำงกำรแก้ไขตำมประเด็น ได้ดังนี้  

2.1 ประเด็น การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  คะแนน 87.89  อยู่ ใน ระดับ A  
ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน จ ำนวน 4 ประเด็น ได้แก่  1. เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร ซึ่งมีข้อมูลที่ใช้ในกำร
ประเมินจ ำนวน  3 ข้อมูล คือ 1 เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 2.กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร 2.การประเมินความ
เสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งมีข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมินจ ำนวน  2 ข้อมูล คือ 1 กำรประเมินควำมเสรี่ยงกำร
ทุจริตประจ ำปี 2.กำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยง  3.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งมีข้อมูลที่ใช้ในกำร
ประเมินจ ำนวน  1 ข้อมูล คือ กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 4.แผนป้องกันการทุจริต ซึ่งมีข้อมูลที่ใช้ในกำร
ประเมินจ ำนวน  3 ข้อมูล คือ 1.แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 2.รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำร
ป้องกันกำรทุจริตประจ ำปีรอบ 6 เดือน  3.รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปี 

จำกกำรวิเครำะห์ประเด็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต อยู่ในระดับ A  ซึ่งสำมำรถพัฒนำ
ให้มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ AA ได้ จำกกำรตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ จุดอ่อนของประเด็นข้อมูลพ้ืนฐำนที่ต้อง
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนำ ได้แก่ 

1. กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร  ควรให้แต่ละกลุ่มงำนจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนที่
เกี่ยวข้องกับกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรในด้ำนกำรส่งเสริมหน่วยงำนด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส  เช่น กลุ่ม
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำมีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต กำรส่งเสริมกิจกรรมสภำนักเรียนในระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เป็นต้น พร้อมน ำผลกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ใน เว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
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โดยมอบหมำยให้ทุกกลุ่ม ด ำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนำจัดท ำข้อมูลให้ถูกต้องตำม
องค์ประกอบและแนวทำงกำรประเมิน  ประเด็น กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร  ให้มีผลกำรประเมิน ITA ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ให้อยู่ในระดับ AA 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อป้องกันกำรทุจริต ควรให้มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
2.1 ตั้งคณะกรรมกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือวิเครำะห์   

และหำแนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบภำยในหน่วยงำน และกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรด ำเนินกำร
ป้องกันและปรำบปรำบกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 

2.2 จัดท ำมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปี 2564                     
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2  และประชำสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนในสังกัด และใน
เว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 

2.3 ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมหรือโครงกำรเกี่ยวกับกำร “ป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ”  

โดยมอบหมำยให้กลุ่มกฎหมำยและคดี , กลุ่มอ ำนวยกำร และหน่วยตรวจสอบภำยใน 
ด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำ ประเด็น กำรประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือป้องกันกำรทุจริต ให้มีผลกำรประเมิน ITA          
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ให้อยู่ในระดับ AA 

3. กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ควรให้ทุกกลุ่มด ำเนินกำรรำยงำนกิจกรรมหรือโครงกำรที่
เกี่ยวกับกำรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนมีทัศนคติ ค่ำนิยมในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์
สุจริตพร้อมน ำผลกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ในเว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2  

4. แผนป้องกันกำรทุจริต ควรให้มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
4.1 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ชัยภูมิ เขต 2 และประชำสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนในสังกัด และในเว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชัยภูมิ เขต 2 

4.2 มีกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตอย่ำงต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
4.3 ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปีงบประมำณ 2564             

ให้แล้วเสร็จ ประชำสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนในสังกัด และในเว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ     
เขต 2 

โดยมอบหมำยให้กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ และผู้ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำ ประเด็น แผนป้องกันกำรทุจริต ให้มีผลกำรประเมิน ITA                      
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ให้อยู่ในระดับ AA  

 

2.2 ประเด็น มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน คะแนน 
0.00  อยู่ใน ระดับ F ประกอบด้วยประเด็นกำรประเมิน จ ำนวน 2 ประเด็น ได้แก่ มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน และ กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำน 

จำกกำรวิเครำะห์ประเด็นมำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน 
อยู่ในระดับ F  ซึ่งสำเหตุที่ได้คะแนนผลกำรประเมิน 0.00 นั้น อำจเกิดได้ 2 ประเด็น คือ 

1. ไม่สำมำรถเปิดลิ้งค์ข้อมูลเพื่อด ำเนินกำรตรวจให้คะแนนได้  
แนวทำงกำรแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนำ ควรพัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิเขต 2 ให้พร้อมใช้งำนตลอดเวลำ สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลในเว็บไซต์ได้ 
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2. กำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ยังขำด
เอกสำรประกอบกำรประเมิน OIT  เนื่องจำกไม่ทรำบและไม่เข้ำใจแนวทำงกำรประเมินของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำน จึงท ำให้แนบไฟล์เอกสำรไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตำมองค์ประกอบกำรประเมิน และกำรประเมิน
ในระบบมีคะแนนอยู่ 2 ระดับ คือ 100 กับ 0 และกรรมกำรผู้ตรวจไม่มีกำรแจ้งว่ำขำดเอกสำรใด จึงไม่สำมำรถ
ทรำบได้ว่ำกำรตอบแต่ละ O เกิดกำรผิดพลำดในด้ำนใด 

 

3. แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
ไปสู่การปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ควรจดักิจกรรมและก ำหนดนโยบำยเพื่อสง่เสรมิกำรปอ้งกนักำรทจุรติประพฤติมชิอบภำยในหนว่ยงำน เพื่อแสดงถึง

กำรใหค้วำมส ำคญัตอ่ผลกำรประเมินเพื่อน ำไปสูก่ำรจดัท ำมำตรกำรและมีกำรก ำกบัตดิตำมกำรน ำไปสูก่ำรปฏิบตัิงำนอยำ่งเป็น

รูปธรรม เช่น 

1. ด ำเนินกำรวิเครำะห์หำสำเหตุที่ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 มีผลกำรประเมินลดลง และไม่ผ่ำนกำรประเมิน 

2. ประกำศเจตจ ำนงสุจริตผู้บริหำร ไปยังโรงเรียนในสังกัด และหน่วยงำนอื่นทรำบ 
3. กำรท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมเมือ ในกำรประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรปฏิบัติงำน  ระหว่ำง

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 กับ บุคลำกรในหน่วยงำน 
4. กำรท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมเมือ ในกำรประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรปฏิบัติงำน  ระหว่ำง 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 กับ ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด 
5. ประกำศนโยบำยและมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน ของส ำนักงำน

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 แจ้งประชำสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดทรำบ ประกอบด้วย 
5.1 มำตรกำร กลไก ในกำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
5.2 มำตรกำรในกำรป้องกันกำรรับสินบนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ 
5.3 มำตรกำรในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะผ่ำนเว็บไซต์ส ำ นักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำชัยภูมิเขต 2 
5.4 มำตรกำรแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ 
5.5 นโยบำยกำรสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่  

กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
6. มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมมำตรกำรต่ำงๆ ด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส สุจริต มีประสิทธิภำพ 

สำมำรถตรวจสอบได้ และจัดท ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรต่ำงๆ พร้อมประชำสัมพันธ์แจ้งโรงเรียนในสังกัด
ทรำบ และในเว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
 

 ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต จำกกำร
วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึ กษำชัยภูมิ เขต 2                
ได้ร่วมกันวิเครำะห์ และร่วมกันก ำหนดประเด็นที่ต้องพัฒนำ ดังนี้  
 ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่  ได้คะแนน 99.59  อยู่ในระดับ AA 
 ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ  ได้คะแนน 96.83  อยู่ในระดับ AA      
 ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ   ได้คะแนน 99.78   อยู่ในระดับ AA 
 ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินทำงรำชกำร ได้คะแนน 99.34  อยู่ในระดับ AA  
 ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำทุจริต  ได้คะแนน 99.30  อยู่ในระดับ AA  
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 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน ได้คะแนน 100.00 อยู่ในระดับ AA   
 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ได้คะแนน 99.79   อยู่ในระดับ AA 
 ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน ได้คะแนน 100.00 อยู่ในระดับ AA   
 ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล   ได้คะแนน  79.85   อยู่ในระดับ B  
 ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต  ได้คะแนน  43.75   อยู่ในระดับ F 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 โดยกำรน ำของนำยมนัส เจียมภูเขียว  ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ได้มีกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยกำรน ำหลัก               
ธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำรองค์กร สอดคล้องกับบริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม              
ได้ด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ บุคลำกรในหน่วยงำนทุกคนให้ควำมร่วมมือและมีส่วนร่วม
ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตให้เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ส่งผลให้
คะแนนตัวชี้วัดที่ 1 – 8 อยู่ในระดับ AA ขอให้ทุกคนรักษำระดับคุณภำพและพัฒนำงำนให้ดียิ่งขึ้น ส่วนตัวชี้วัดที่              
9–10 อยู่ในระดับ  B และ F ให้ทุกกลุ่มด ำเนินกำรหำแนวทำงแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนำ ให้มีผลกำรประเมินที่ดีข้ึน  

 แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ที่เป็นประเด็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ไปสู่การปฏิบัติโดยน าผลการ
วิเคราะห์ที่ได้มาพิจารณาเพื่อหาแนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564  

1. ด ำเนินกำรทบทวน และจัดท ำมำตรกำรในกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใสส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 เพ่ือแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อน ให้มีกำรปลอดจำกกำรทุจริต ปรำศจำก
ผลประโยชน์ทับซ้อน และสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2              
ได้ตระหนัก ดังนี้ 

1.1 มำตรกำรด ำเนินกำรก ำหนดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะ เพ่ือแก้ไขประเด็นจุดอ่อนตัวชี้วัด
ที่วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล  หัวข้อ ข่ำวประชำสัมพันธ์ 

1.2 มำตรกำรตรวจสอบดุลพินิจ เพ่ือแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อน ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 
1.3 มำตรกำร กลไก ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  เพ่ือแก้ไข

ประเด็นทีเ่ป็นจดอ่อน ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 
1.4 มำตรกำรแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน เพ่ือแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 
1.5 มำตรกำรในกำรป้องกันกำรรับสินบน เพ่ือแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อน ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผย

ข้อมูล และ ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 
1.6 มำตรกำรในด ำเนินจัดกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือแก้ไขประเด็นที่เป็น

จดอ่อน ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 
2. จัดท ำโครงกำร/กิจกรรม ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ที่มีแนวทำงท่ีสอดคล้องหรือสนับสนุน ให้เกิดกำร

พัฒนำและยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2              
เช่น กำรประกำศเจตจ ำนงสุจริตผู้บริหำร กำรประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือป้องกันกำรทุจริต กำรจัดอบรมให้ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนให้ข้ำรำชครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรปฏิบัติตนมิให้สุ่มเสี่ยงต่อกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

3. ประกำศและประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรทุกคนถือปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัดและให้มี
กำรพัฒนำงำนพร้อมทั้งปรับปรุงคู่มือกำรให้บริกำรที่ตนเองรับผิดชอบ 
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ประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 

ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
 
 

 
 
 

 



๑ 
 

  

  

   

  ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
ที่ 112 / ๒๕64  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๒ ปีงบประมำณ ๒๕๖3 และก ำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อน                 

กำรบริหำรจัดกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
........................................... 

 

  ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ด ำเนินกำรก ำกับติดตำมและประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์  (Integrity and Transparency 
Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยใช้เครื่องมือในกำรประเมิน ๓ แบบ คือ ๑.แบบวัดกำรรับรู้ของ              
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) ๒. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ๓.แบบตรวจกำรเปิดเผย
ข้อมูลสำธำรณะ (OIT) นั้น 
 เพ่ือให้กำรก ำกับติดตำมและกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 มีเป้ำหมำยในระดับ ดีเยี่ยม จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำออนไลน์ (ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ 2563 และก ำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรและ
กำรจัดกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 

1. นำยมนัส  เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒            ประธำนกรรมกำร 
2. นำยปิยะวุฒิ ดวงภมร  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒       รองประธำนกรรมกำร 
3. นำงสำวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒            กรรมกำร 
4. นำยวิจิตร  นำรอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒            กรรมกำร 
5. นำงสำววิภำพร ยงเพชร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล             กรรมกำร 
6. นำยอำทิตย์ อุทธตรี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ           กรรมกำร 
7. นำงวรัญญำภรณ์ เพชรภักดี ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร           กรรมกำร 
8. นำงนงเยำว์ เลิงนิสสัย ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน           กรรมกำร 
9. นำงนัฐรียำ ฉัตรรักษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ           กรรมกำร 
10. นำยพงศกร ธนทรัพย์พล ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน           กรรมกำร 
11. นำงสรินทรำ ประยงค์เพชร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรฯ           กรรมกำร 
12. นำงศุภลักษณ์  ไปนำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ           กรรมกำร 
13. นำงสำวสุนิษำ นำมวิจิตร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี           กรรมกำร 
14. นำงสำวขนิษฐำ ฐำนสมบัติ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร           กรรมกำร 
15. นำงสำวศรีรุ้ง บุตะเขียว นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร           กรรมกำร 
16. นำยเชษฐำ พลธรรม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมฯ               กรรมกำรและเลขำนุกำร 
17. นำยชัยณรงค์  บรรลังเดช ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
18. นำยนันทวัตน์  ดวงภมร ลูกจ้ำงชั่วครำว                             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

   
  /มีหน้ำที.่........... 



๒ 
 

 
 

  มีหน้ำที่ วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำออนไลน์ (ITA Online) ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ประจ ำงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 ตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ ท.ศ.๒๕๖3 กำรประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในกำด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 และมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 
และก ำหนดวิธีกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโดยมีเป้ำหมำยในระดับ ดีเยี่ยม ทุกตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ ในกำรติดตำม       
และประเมินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำชั้นพื้นฐำนระจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 
 

  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ได้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมรู้ควำมสำมำรถและให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ตำมวัตถุประสงค์ท่ีได้ก ำหนดไว้ 
        
  ทัง้นี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป 
      

     สั่ง ณ วันที่  1  มิถุนำยน  พ.ศ. 2564 
 
         
 

(นำยมนัส  เจียมภูเขียว) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 

 
  
 
     
    
 
   
 


