รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อกาหนดมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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คานา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA Online 2021) มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยไม่ได้มุ่งเน้นให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเข้ารับการประเมินเพียงเพื่อให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานมี
การปรับปรุงพัฒนาในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ลดโอกาสการทุจริต
และประพฤติมิชอบ สามารถนาข้อมูลผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับ
การดาเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการ
ขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
(1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อานาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5)
การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดาเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบ
การทางาน (9) การเปิดเผยข้อมูล (10) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (internal) การรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลการประเมินค่าคะแนนครั้งนี้จะ
สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ทราบประเด็นข้อบกพร่อง
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น และจัดทาแนวทางการนาผลวิเคราะห์ไปสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขอขอบพระคุณบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทา อันจะส่งผลให้มีการปรับปรุงพัฒนาในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
กรกฎาคม 2564
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สารบัญ
หน้า
คานา
2
สารบัญ
3
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
6
ที่แสดงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนา
2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
6
- จุดแข็ง, ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข
2.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
7
- จุดแข็ง, ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข
2.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
8
- จุดแข็ง, ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข
3. แนวทางการนาผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
11
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้อง 14
ตามผลการวิเคราะห์
- ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
5. แนวทางการกากับติดตามให้นาไปสู่การปฏิบัติ
18
6. การรายงานผล
18
ภาคผนวก
คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่ 138/2564 สั่ง ณ วันที่
25 มิถุนายน 2564
ผลการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ตารางคะแนน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แยกรายตัวชี้วัด แสดงรายละเอียดตัวชี้วัด
ที่ต้องพัฒนาและปรับปรุง

-4การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อการขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้บริหาร
การศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความสาคัญ และมีความตระหนักในการขับเคลื่อนอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ นาโดย นายสมชาย อรุญธัญญา ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 2 และรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานและสอดคล้องกับ
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA Online) ทั้ง 3 ด้าน (IIT, EIT,
OIT) และจากผลคะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA
Online) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้คะแนน
81.85 เป็นลาดับที่ 149 ของประเทศ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงกาหนดมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ดังต่อไปนี้
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศจากการประเมินสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.20 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good)
1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 81.85 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานอยู่ใน ระดับดี (B) โดย ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด 98.31
คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน 82.43
คะแนน และ ตัวชี้วัดที่ 10 แนวทางการป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 50 คะแนน
1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ.

ผลคะแนน ITA

พัฒนาการ

ผลต่างของคะแนน ITA

2558
2559
2560
2561
2562
2563

87.48
81.33
84.53
88.02
85.78
81.85

ลดลง
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ลดลง

- 6.15
+ 3.2
+ 3.49
- 2.24
- 3.93

-51.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเรียงตามลาดับ
คะแนนได้ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่
ประเด็นตัวชี้วัด
คะแนน
ระดับ
หมายเหตุ
98.31
AA
ผ่าน
1
การปฏิบัติหน้าที่
94.90
AA
ผ่าน
2
การใช้งบประมาณ
97.49
A
ผ่าน
3
การใช้อานาจ
94.84
A
ผ่าน
4
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
93.80
A
ผ่าน
5
การแก้ไขปัญหาทุจริต
93.20
A
ผ่าน
6
คุณภาพการดาเนินงาน
87.78
A
ผ่าน
7
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
85.02
A
ผ่าน
8
การปรับปรุงระบบการทางาน
82.43
B
ไม่ผ่าน
การเปิดเผยข้อมูล
100.00
AA
ผ่าน
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
100.00
AA
ผ่าน
9.2 การบริหารงาน
9
57.14
D
ไม่ผ่าน
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
75.00
B
ไม่ผ่าน
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
80.00
B
ไม่ผ่าน
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
50.00
E
ไม่ผ่าน
การป้องกันการทุจริต
10
100.00
AA
ผ่าน
10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
0.00
F
ไม่ผ่าน
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน
ระดับ
AA
Excellence
A
Very Good
B
Good
C
Fair
D
Poor
E
Extremely Poor
F
Fail

คะแนน

95.00 – 100
85.00 - 94.99
75.00 – 84.99
65.00 – 74.99
55.00 – 64.99
50.00 – 54.99
0 – 49.99

หมายเหตุ
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

-62. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ไปสูก่ ารปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นรายตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่
ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้
2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity
and Transparency Assessment : IIT)
ตัวชีว้ ัดที่ 1-5 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.86 อยู่ในระดับ AA (Excellence) ผ่าน
บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดาเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่
การป้องกันและปราบปรามทุจริตอย่างมีประสิทธิผล มีจุดแข็งและจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้
จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จานวน 5 ตัวชี้วัด
(1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.31 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคคลากรในหน่วยงานของตนเองใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดาเนินงานที่เป็นไปตามหลักการ
ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความสาคัญมากขึ้นในเรื่องการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน
(2) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.90 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและการเผยแพร่
อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นว่าหน่วยงานควรให้
ความสาคัญ กับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้
(3) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.49 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน ประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลาการเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลาการภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการ
ใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
(4) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.84 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนาทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง
หรือนาไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน
หน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุมัติที่ชัดเจน
และสะดวก เห็นได้ว่า บุคลากรควรได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ และมีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอยูเ่ สมอ
(5) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.80 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่

-7เกี่ยวข้องกับการให้ความสาคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการ
จัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม และมีการเผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนัก และร่วมกันกาหนดแผนงานการป้องกันการทุจริตใน
ระดับเขตพื้นที่ อย่างไรก็ดี ก็ควรให้ความสาคัญมากขึ้นในเรื่องการรับรู้สร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง IIT (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 85) ไม่มี (แต่ตัวชี้วัดที่
ผ่านเกณฑ์แล้ว ก็ยังสมควรรักษาระดับและพัฒนาให้มีมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้น)
2.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External and
Transparency Assessment : EIT)
ตัวชี้วัดที่ 6 - 8 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.66 อยู่ในระดับ A (Very Good) ผ่าน
บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดาเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตาม
มาตรฐานขัน้ ตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา
ไม่นาผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งเป็นเงิน
ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาไว้
ดังต่อไปนี้
จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จานวน 3 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.20 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการ
ดาเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่าประชาชน หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ดาเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน
แก่ผู้รับบริการ ไม่นาผลประโยชน์ของพวกพ้องอยูเ่ หนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับ
สินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล
สาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทัง้ มีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้เกิดความโปร่งใส
มีการปรับปรุงวิธีการขั้นตอนให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดาเนินการ
(2) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.78 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณะที่ควรรับทราบ
รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดาเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ราชการสามารถติดต่อสอบถาม ให้ข้อเสนอแนะ และการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่ง
จะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ตัวชี้วัด 8 การปรับปรุงระบบการทางาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 85.02 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ
ทางาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการทางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานเพื่อให้เกิดความ

-8สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีการดาเนินการในเรื่องกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้
มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง
จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง EIT (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 85) ไม่มี (แต่ตัวชี้วัดที่
ผ่านเกณฑ์แล้ว ก็ยังสมควรรักษาระดับและพัฒนาให้มีมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้น)
2.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล (Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT)
ตัวชี้วัดที่ 9 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 82.43 อยู่ในระดับ B (Good) ไม่ผ่าน และ
ตัวชี้วัดที่ 10 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 50.00 อยู่ในระดับ E (Extremely Poor) ไม่ผ่าน
บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบที่ดีเพียงบางส่วนในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน และแสดงถึงความพยายามที่ยังไม่เพียงพอของหน่วยงานที่จะป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่ให้เกิดขึ้นได้ ทาให้โดยรวมแล้วหน่วยงานยังไม่สามารถเป็น
“ต้นแบบ” ในการดาเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอื่นๆ ได้ อย่างไรก็ดี ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10
ยังประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 – 9.5 และตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 – 10.2 ที่มีจุดแข็งและ
จุดอ่อนที่ต้องพัฒนา ดังต่อไปนี้
จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จานวน 3 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 9 (การเปิดเผยข้อมูล) ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 (ข้อมูลพื้นฐาน) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 100 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูล
ต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ ได้แก่ ข้อมูลโครงสร้าง ข้อมูลผู้บริหาร อานาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการปฏิสัมพันธ์
ข้อมูล ซึ่งระดับคะแนนการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงความมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
และการดาเนินงานของหน่วยงานที่อยู่ในระดับสูงสุด แต่ก็ควรมีการกากับติดตาม และพัฒนาตัวชี้วัดนี้ให้เป็น
ปัจจุบัน อยู่เสมอ
(2) ตัวชี้วัดที่ 9 (การเปิดเผยข้อมูล) ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 (การบริหารงาน) โดยรวมได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ ได้แก่ แผนดาเนินงานประจาปี รายงานการกากับ ติดตาม
การดาเนินงาน ประจาปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดาเนินงานประจาปี คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ E–Service ซึ่งระดับคะแนนการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงความมีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงานที่อยู่ในระดับสูงสุด แต่ก็ควรมีการกากับติดตาม และพัฒนา
ตัวชี้วัดนี้ให้เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ
(3) ตัวชี้วัดที่ 10 (การป้องกันการทุจริต) ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 (การดาเนินการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ ได้แก่ เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ซึ่งระดับคะแนนการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงความมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
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นี้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อยู่เสมอ
จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 85) จานวน 4 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 9 (การเปิดเผยข้อมูล) ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 (การบริหารเงินงบประมาณ) โดยรวมได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 57.14 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อ
เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ ได้แก่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี ซึ่งระดับคะแนนการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
แสดงถึงความมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงานที่ อยูใ่ นระดับ
น้อยมาก จึงควรมอบหมายให้กลุ่มกฎหมายและคดี ดาเนินการวิเคราะห์ผลการบริหารเงินงบประมาณของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อกาหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการ
ป้องกันการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยประสานกับกลุ่ม/หน่วย
ต่างๆ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
(2) ตัวชี้วัดที่ 9 (การเปิดเผยข้อมูล) ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 (การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 75.00 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การดาเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี ซึ่งระดับคะแนนการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
แสดงถึงความมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงานที่อยูใ่ นระดับ
น้อย จึงควรมอบหมายให้กลุ่มกฎหมายและคดี ดาเนินการวิเคราะห์ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อกาหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและ
การป้องกันการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยประสานกับกลุ่ม/
หน่วยต่างๆ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
(3) ตัวชี้วัดที่ 9 (การเปิดเผยข้อมูล) ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 (การส่งเสริมความโปร่งใส) โดยรวมได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.00 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อ
เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ ได้แก่ แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ซึ่งระดับคะแนนการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงความมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและ
การดาเนินงานของหน่วยงานที่อยู่ในระดับน้อย จึงควรมอบหมายให้กลุ่มกฎหมายและคดี ดาเนินการวิเคราะห์
ผลการส่งเสริมความโปร่งใสของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อกาหนด
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 2 โดยประสานกับกลุ่ม/หน่วยต่างๆ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
(4) ตัวชี้วัดที่ 10 (การป้องกันการทุจริต) ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 (มาตรการภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 0.00 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ ได้แก่ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

- 10 หน่วยงาน ซึง่ ระดับคะแนนการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงความมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงานที่อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด จึงควรมอบหมายให้กลุ่มกฎหมายและคดี
ดาเนินการวิเคราะห์มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2 เพื่อกาหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยประสานกับกลุ่ม/หน่วยต่างๆ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน

- 11 3. แนวทางการนาผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในปีงบประมาน พ.ศ. 2564
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งที่ควรรักษาระดับและพัฒนา และจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงตามแบบวัด
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External
Integrity and Transparency Assessment : EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 9
การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3
การบริหารเงินงบประมาณ
(ได้คะแนนร้อยละ 57.14)

ประเด็นการประเมิน
1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี (o18)
2. รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี รอบ 6 เดือน (o19)
3. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี (o20)
4. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ (o21)
5. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหา
พัสดุ (o22)
6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(o23)
7. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี
(o24)

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
1. จัดทาและเปิดเผยรายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
รอบ 6 เดือน ที่แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า การใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ให้ครบถ้วนตามตัวชี้วัด (o19)
2. จัดทาและเปิดเผยรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีที่แสดงผลการ
ดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และ มีข้อมูลรายละเอียด
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย ให้
ครบถ้วนตามตัวชี้วัด (o20)
3. จัดทาและเปิดเผยสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
ที่แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียดผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย งานที่ซื้อ หรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง มีการจาแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น) และ

- 12 เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณพ.ศ. 2564
(o23)
1. เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับใน
หน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (o25)
2. แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มี
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ความโปร่งใสและมีคุณธรรม (o25)
3. เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหาร
สูงสุด ที่กาหนดในนามของหน่วยงาน (o25)
4. เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (o26)
5. แสดงการดาเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล อย่างน้อยประกอบด้วย การวางแผนกาลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้า
ในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน (o26)
6. เป็นการดาเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ o25 (o26)

ตัวชี้วัดที่ 9
การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
(ได้คะแนนร้อยละ 75)

1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (o25)
2. การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(o26)
3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(o27)
4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาปี (o28)

ตัวชี้วัดที่ 9
การเปิดเผยข้อมูล

1. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดย
ประพฤติมิชอบ (o29)
2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (o30) แยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส

- 13 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5
การส่งเสริมความโปร่งใส
(ได้คะแนนร้อยละ 80)

3. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (o31)
4. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (o32)
5. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (o33)

และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (o30)
2. สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน (o30)

ตัวชี้วัดที่ 10
การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2
มาตรการภายในเพื่อ
ป้องกันการทุจริต
(ได้คะแนนร้อยละ 0)

1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน (o42)
2. การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน (o43)

1. แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (o42)
2. มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนาผล
การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น (o42)
3. มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์
ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น
การกาหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกาหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
การกาหนดแนวทางการกากับติดตาม ให้นาไปสู่
การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น (o42)
4. แสดงผลการดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน(o43)
5. มีข้อมูลรายละเอียดการนามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (o43)
6. เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (o43)

- 14 4. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์
ประเด็นการประเมินที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
1. จัดทาและเปิดเผยรายงานการกากับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี รอบ
6 เดือน ที่แสดงความก้าวหน้าในการ
ดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี โดยมีข้อมูลรายละเอียด
ความก้าวหน้า การใช้จ่ายงบประมาณ เป็น
ข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ครบถ้วนตาม
ตัวชี้วัด (o19)

2. จัดทาและเปิดเผยรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีที่แสดงผลการดาเนินงาน
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และ
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย ให้
ครบถ้วนตามตัวชี้วัด (o20)

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและความ
กาหนดแล้วเสร็จ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
(กาหนดแผนรายไตรมาส)
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
- ดาเนินการจัดทารายงานการกากับติดตาม มกราคม – กรกฎาคม
การใช้จ่ายงบประมาณประจาปี รอบ 6
2564
เดือน ที่แสดงความก้าวหน้าในการ
ดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี โดยมีข้อมูลรายละเอียด
ความก้าวหน้า การใช้จ่ายงบประมาณ เป็น
ข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ครบถ้วนตาม
ตัวชี้วัด (o19)
- เผยแพร่ในเว็บไซต์
- ดาเนินการจัดทารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีที่แสดงผลการ
ดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี และมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผล
การใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย ให้ครบถ้วนตามตัวชี้วัด
(o20)
- เผยแพร่ในเว็บไซต์

มกราคม – กรกฎาคม
2564

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานสามารถเปิดเผยรายงานการ
กากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี รอบ 6 เดือน ที่แสดง
ความก้าวหน้าในการดาเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
โดยมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า
การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นข้อมูลใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้
ครบถ้วนตามตัวชี้วัดได้

1.กลุ่ม
นโยบายและ
แผน
2.กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์

หน่วยงานสามารถเปิดเผยรายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณประจาปีที่
แสดงผลการดาเนินงานตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจาปี และมีข้อมูล
รายละเอียดสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตาม
เป้าหมาย ให้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดได้

กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์

หมายเหตุ

- 15 3. จัดทาและเปิดเผยสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน ที่แสดงสรุปผล
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยมีข้อมูล
รายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย
ประกอบด้วย งานที่ซื้อ หรือจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง มีการจาแนกข้อมูล
เป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัด
จ้างในเดือนนั้น) และเป็นข้อมูลในระยะเวลา
อย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณพ.ศ.
2564 (o23)

- ดาเนินการจัดทา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม – กรกฎาคม
หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน ที่แสดง
2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดย
มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างน้อยประกอบด้วย งานที่ซื้อ หรือจ้าง
วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อ
หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง มี
การจาแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มี
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่
ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น) และ
เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน
แรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้
ครบถ้วนตามตัวชี้วัด (o23)
- เผยแพร่ในเว็บไซต์

หน่วยงานสามารถเปิดเผย สรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ราย
เดือน ที่แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงาน โดยมีข้อมูล
รายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่าง
น้อยประกอบด้วย งานที่ซื้อ หรือจ้าง
วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการ
ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง มีการ
จาแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มี
การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้
เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใน
เดือนนั้น) และเป็นข้อมูลในระยะเวลา
อย่างน้อย 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ให้ครบถ้วน
ตามตัวชี้วัดได้

กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์

- 16 3) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับใน
หน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อ
ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มคี วาม
โปร่งใสและมีคุณธรรม และเป็นนโยบายหรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของผู้บริหารสูงสุด ที่กาหนดในนามของ
หน่วยงาน (o25)
- แสดงการดาเนินการตามนโยบายหรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อย่างน้อยประกอบด้วย การวางแผนกาลังคน
การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การ
สร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน ที่เป็นการดาเนินการที่มีความ
สอดรับกับนโยบาย หรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือเป็นไปตาม
กิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ o25 (o26)

มกราคม – กรกฎาคม
- จัดทานโยบายหรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับใน
2564
หน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มี
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิด
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส
และมีคุณธรรม
- ดาเนินการตามนโยบายหรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลและการดาเนินการ
ตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลดังกล่าวในเว็บไซต์

หน่วยงานสามารถเปิดเผยข้อมูล
นโยบายหรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลและการ
ดาเนินการตามนโยบายหรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มคี วามโปร่งใสและมีคุณธรรม

1.กลุ่มพัฒนา
ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
2. กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล
3.กลุ่ม
กฎหมายและ
คดี

- 17 มกราคม – กรกฎาคม
2564

4) แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ
แจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหาก
จากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบโดยสามารถเข้าถึงหรือ
เชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน (o30)

- จัดทาช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ
แจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหาก
จากช่องทางทั่วไป โดยสามารถเข้าถึงหรือ
เชื่อมโยงไปยังช่องทางดังกล่าวได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

5) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริตภายในหน่วยงาน
- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีข้อมูล
รายละเอียดการวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด
ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการ
นาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น
(o42)
- มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้
ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ

- ดาเนินการวิเคราะห์ผลการบริหารและการ มกราคม – กรกฎาคม
2564
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
กาหนดแนวทางการขับเคลื่อนการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรีเขต 2ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
- ผอ.สพป.จบ 2 อนุมัติ
- แจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการตาม
แนวทาง
- ติดตามการดาเนินการตามมาตรการที่
กาหนด
- รายงานผลการดาเนินการตามแนวทางฯ
-เผยแพร่ลงในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

หน่วยงานมีช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหาก
จากช่องทางทั่วไป โดยสามารถเข้าถึง
หรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางดังกล่าวได้
จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

1.กลุ่ม
กฎหมายและ
คดี
2. กลุ่ม
ส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ

หน่วยงานมีมาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น

กลุ่มกฎหมาย
และคดี

ตารางคะแนน ITA ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แยกรายตัวชี้วัด แสดงรายละเอียดตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนาและปรับปรุง
ผลคะแนนที่ได้ 81.85 ระดับคุณภาพ B
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ตัวชี้วัด

การปฏิบัติหน้าที่
การใช้งบประมาณ
การใช้อ้านาจ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คุณภาพการด้าเนินงาน
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
การปรับปรุงระบบการท้างาน
การเปิดเผยข้อมูล
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
9.2 การบริหารงาน
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
10 การป้องกันการทุจริต
10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

คะแนนที่ได้ เครือ่ งมือ ค่าน้้าหนัก
98.31
94.90
97.49
94.84
93.80
93.20
87.78
85.02
82.43
100.00
100.00
57.14
75.00
80.00
50.00
100.00
0.00

คะแนนหลัง
ถ่วงน้้าหนัก

IIT

30

28.76

EIT

30

26.6

OIT

40

26.49

จ้านวนข้อ
6 (i1 - i6)
6 (i7 - i12)
6 (i13 - i18)
6 (i19 - i24)
6 (i25 - i30)
5 (e1 - e5)
5 (e6 - e10)
5 (e11 - e15)

จ้านวน
หมายเหตุ
คะแนน
ดิบ
6
พัฒนา
6
พัฒนา
6
พัฒนา
6
พัฒนา
6
พัฒนา
10
พัฒนา
10
พัฒนา
10
พัฒนา

9 (01 - o9)
8 (010 - o17)
7 (018 - o24)
4 (025 - o28)
5 (029 - o33)

4
4
4
4
4

พัฒนา
พัฒนา
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ปรับปรุง

8 (034 - o41)
2 (042 - o43)

10
10

พัฒนา
ปรับปรุง

