รายงานผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
Integrity and Transparency Assessment Online

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

เอกสารลำดับที่ 1/2563
กลุ่มอำนวยการ
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ก

คำนำ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ Integrity and Transparency Assessment Online (สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาสุ จ ริ ต )
ปีง บประมาณ 2563 มุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส เป็นธรรม เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้ทราบโดยทั่วกัน และมีช่องทางถาม - ตอบที่ประชาชนหรือผู้รับบริการ เข้ามาแสดงความ
คิดเห็นได้ มีแบบสอบถามความพึงพอใจ และนำผลการประเมินไปพัฒนายกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานให้เหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริ ต ของ
ประเทศ ได้อีกทางหนึ่ง
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ประกอบด้วย ผลคะแนนจาก
ตัวชี้วัดการประเมิน ได้แก่
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อำนาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดำเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทำงาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต
โดยมีประชากร กลุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูลนำมาประเมินผลจากแหล่งข้อมูลสำคัญ และเครื่องมือ
การประเมิน จาก 3 แหล่ง ได้แก่
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องในสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
โดยใช้เครื่องมือการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT)
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียน

ข
ในฐานะผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้เครื่องมือการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
3. หน่วยงาน (จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน) ซึ่งเป็นข้อมูลของกลุ่มและหน่วย ในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนรับรู้ และสามารถเข้าถึงได้
ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตตามแบบตรวจการเปิดเผยข้ อมู ล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ซึ่งผลคะแนนการประเมิน จะ
เป็นส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงาน
ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานของรั ฐ Integrity and
Transparency Assessment (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้
จะเป็นข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนา ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้น ที่ การศึ กษาประถมศึก ษาจัน ทบุร ี เขต 2 ในฐานะหน่วยงานที่ รับ การประเมิน รวมถึง
ข้อเสนอแนะ ในการจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตทั้งระดั บนโยบายและระดั บ
ปฏิบัติ ต่อไป

กลุ่มอำนวยการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
การดำเนินงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563
สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จำนวน 120,000 บาท ดำเนินการ
จัดทำโครงการตามนโยบายการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (Integrity and Transparency Assessment Online) ดังนี้
โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมหลัก เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต )
กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
แผนงานพื้นฐาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สอดคล้องกับนโยบาย
( / ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4
( ) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
( / ) ยุทธศาสตร์ สพฐ.
สนองกลยุทธ์ สพป.จันทบุรี เขต 2 ข้อที่ 3 การพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะโครงการ
 ใหม่
 ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
1. หลักการและเหตุผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่ วยงานภาครัฐ ให้ เป็ น “มาตรการป้ อ งกั น การทุ จ ริต เชิง รุก ” และสำนั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒ นาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานทุกระดับ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใส
และมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online 2020) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายมาตรการในการป้องกันการทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสาธารณะ และสามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ เป็นคนดี มีศีลธรรม ละอายต่อการกระทำผิด
2.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ การจัดเก็บ รวบรวม
หลักฐาน เอกสาร ร่องรอยการทำงาน ได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ตรวจสอบกลั่นกรอง นำส่งข้อมูลรายตัวชี้วัด
ไปยังเว็บไซต์ สพป.จันทบุรี เขต 2
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2.3 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 กลุ่ม/หน่วย นำข้อมูล จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของสำนักงานพื้นที่การศึกษาสุจริต มาศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนภารกิจ/กำหนดวิธีการ /มาตรการเพิ่มเติม
ตามขอบข่ายงานที่รับผิดชอบในส่วนของตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อย พัฒนาไปสู่ระบบการปฏิบัติงานที่โปร่งใส
อย่างยั่งยืน และเป็นรูปธรรม
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้บ ริห ารการศึ ก ษา ,ข้ าราชการครูและบุ ค ลากรทางการศึก ษา, ลูก จ้างประจำ และลูก จ้า ง
ชั่วคราว ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จำนวน 50 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 มีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายในการป้องกันการทุจริต มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ เป็นคนดี มีศีลธรรม ละอายต่อการกระทำผิด
3.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดเก็บรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้
อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ศึกษา มีคู่มือ แนวทางการการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาการให้บริการและอำนวยความ
สะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อรับบริการภายในและภายนอก
3.2.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ในการ
ปฏิบัติงาน
4. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
4.1 แหล่ ง ที่ ม าของงบประมาณ สพฐ.จั ด สรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 จากงบดำเนิ น งาน สพฐ.
(ใบงวดที่ 687 ลว.14 เม.ย.2563 ) โครงการเสริ มสร้างคุณ ธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบ าล ในสถานศึ กษา
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 120,000 บาท (จากแผนปฏิบัติการโครงการเสริม สร้างคุ ณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิ บาลในสถานศึกษา สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2) โดยมี
รายละเอียดการใช้จ่าย ดังตารางต่อไปนี้
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กิจกรรม /
ที่
รายละเอียดการใช้
งบประมาณ
1 กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ใสสะอาด)
กิจกรรมที่ 1
1.1 ประชุมเพื่อชี้แจงทำความ
เข้าใจตามแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
50 คน X 1 มื้อ x 35 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน
50 คน x 1 มื้อ x 100 บาท
-ค่าวัสดุ
-ค่าถ่ายเอกสาร
รวม
1.2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจตาม
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT)
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
130 คน X 1 มื้อ x 35 บาท
-ค่าวัสดุ
-ค่าถ่ายเอกสาร
1.3 ประชุมคณะกรรมการ
คณะทำงานและผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด ตามแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (0IT)
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
50 คน X 2 มื้อ x 35 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน
50 คน x 1 มื้อ x 100 บาท
-ค่าวัสดุ
-ค่าถ่ายเอกสาร

หมวดรายจ่าย
ตอบ
แทน

ใช้สอย

วัสดุ

ระยะเวลา สถานที่
ผู้รับผิดชอบ
อืน่ ๆ ดำเนินงาน ดำเนินการ
มิถุนายน - สพป.
กรกฎาคม จันทบุรี
2563
เขต 2

1.นางดารณี
คำภาพันธ์
2.นางสาว
ลำใย
ป้องหมู่
3.นางศัณศณี
ประดิษฐ์ศิลป์

1,750
5,000
-

6,750

750
650
1,400

มิถุนายน - สพป.
กรกฎาคม จันทบุรี
2563
เขต 2

4,550
500
500
มิถุนายน - สพป.
กรกฎาคม จันทบุรี
2563
เขต 2
3,500
5,000
1,000
700

1.นางดารณี
คำภาพันธ์
2.นางสาว
ลำใย
ป้องหมู่
3.นางศัณศณี
ประดิษฐ์ศิลป์
1.นางดารณี
คำภาพันธ์
2.นางสาว
ลำใย
ป้องหมู่
3.นางศัณศณี
ประดิษฐ์ศิลป์
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กิจกรรม /
ที่
รายละเอียดการใช้
งบประมาณ
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทบทวน วิเคราะห์ สรุปผล
การดำเนินงานและประเมิน
ความเสี่ยงและพัฒนา / กำหนด
วิธีการ / มาตรการป้องกัน
และเสริมสร้างคุณธรรม
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
40 คน X 4 มื้อ x 50 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน
40 คน x 2 มื้อ x 200 บาท
- ค่าอาหารเย็น 50 คนx1 มื้อ
x350 บาท
-ค่าที่พัก 20 ห้องx1,200 บาทx1คืน
-ค่าวัสดุ
-ค่าถ่ายเอกสาร
รวม
2 กิจกรรมที่ 2
การส่งเสริมและสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในการ
ต่อต้านการทุจริต
-ค่าวัสดุ/ป้าย ฯลฯ
รวม
3 กิจกรรมที่ 3
การสร้างและพัฒนาเครือข่าย
พร้อมระบบบริหารที่ส่งเสริม
สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ดำเนินการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

หมวดรายจ่าย
ตอบ
แทน

ใช้สอย

วัสดุ

ระยะเวลา สถานที่
ผู้รับผิดชอบ
อืน่ ๆ ดำเนินงาน ดำเนินการ

กรกฎาคม- จังหวัด
กันยายน จันทบุรี
2563

1.นางดารณี
คำภาพันธ์
2.นางสาว
ลำใย
ป้องหมู่
3.นางศัณศณี
ประดิษฐ์ศิลป์

8,000
16,000
17,500
24,000
-

1,500
500
65,500 2,000

สพป.
จันทบุรี
เขต 2

1.นางดารณี
คำภาพันธ์
2.นางสาว
ลำไย
ป้องหมู่
3.นางศัณศณี
ประดิษฐ์ศิลป์

พฤษภาคม สพป.
-กันยายน จันทบุรี
2563
เขต 2

1.นายนาวี
แหล่งสิน
2.นายกำชัย
เงินศรีสิทธิ์
กลุ่มกฎหมาย
และคดี

มิถุนายนกันยายน
2563
10,000
-

-

-

-

10,000

-

-

-
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หมวดรายจ่าย
กิจกรรม /
ที่
รายละเอียดการใช้
ตอบ
ใช้สอย วัสดุ
งบประมาณ
แทน
4 กิจกรรมที่ 4
สร้างจิตสำนึกคุณธรรม
จริยธรรม สู่การปฏิบัติงาน
-ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชม.
x600 บาท
3,600
-ค่าอาหารกลางวัน 50 คนx1
มื้อx200 บาท
10,000
-อาหารวางและเครื่องดื่ม 50คน
x2 มื้อx50 บาท
5,000
รวม
3,600 15,000
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง
4.2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาสที่ 1
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
5. การประเมินผล

ระยะเวลา สถานที่
ผู้รับผิดชอบ
อืน่ ๆ ดำเนินงาน ดำเนินการ
กรกฎาคม จังหวัด
– สิงหาคม จันทบุรี
2563

-

ระยะเวลาที่ดำเนินการ
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

นางสาวนฤณี
อ่อนวงษ์
กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

ไตรมาสที่ 4
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
120,000
วิธีการประเมิน

ผลผลิต (Outputs)
- ร้อยละ 80 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานและสถานศึกษา
- บัญชีลงเวลา
รับทราบข้อมูลการจัดส่งแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการภายใน/ภายนอก และการ
- สังเกต
รวบรวมข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ รายงานผ่านระบบออนไลน์
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- แบบสอบถาม
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/สถานศึกษา มีความรู้แนวทางการจัดส่ง
- สังเกต
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการภายใน/ภายนอก และการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน - สัมภาษณ์
เชิงประจักษ์ รายงานผ่านระบบออนไลน์ ได้อย่างถูกต้อง
- กำกับ ติดตาม
- การทุจริต คอรัปชั่น ผลประโยชน์ทับซ้อนลดลง หรือหมดไป
การปฏิบัติงาน
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
แนวทางแก้ไข
ประเด็นความเสี่ยง
- เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม
- สำรวจและปรับปรุงจำนวนกลุ่มเป้าหมายให้เป็น
- ข้อมูลผู้รับบริการภายใน/ภายนอก บางครั้งไม่ถูกต้อง
ปัจจุบัน
เป็นปัจจุบัน
- ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ
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บทที่ 2
วิธีการดำเนินการ
กรอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ Integrity and Transparency Assessment Online (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
ปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

8

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามแบบสำรวจ ดังนี้
IIT
แบบสำรวจออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง
ลิงก์เข้าระบบแบบสำรวจผ่านเลข
ประจำตัวประชาชน เลข 13 หลัก
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ตามห้วงเวลาที่กำหนด โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่มี
ระยะเวลาทำงาน ตั้งแต่ 1 ปี ขึน้ ไป
รวมจำนวน 40 คน

EIT
แบบสำรวจออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง
ลิงก์เข้าระบบแบบสำรวจผ่านเลข
ประจำตัวประชาชน เลข 13 หลัก
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือผู้มาติดต่อ
ขอรับบริการจากหน่วยงาน ไม่น้อย
กว่า 50 ตัวอย่าง

OIT
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปรับปรุงแก้ไขระบบงานและ
การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน ตามข้อคำถาม O1 –
O43
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IIT

EIT
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1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะทำงาน วิเคราะห์
ความเสี่ยง และจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต กำหนดจัดประชุมบุคลากรทุกคน และจัดส่งรายงาน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโครงการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่ง สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และเผยแพร่หน้าเว็ปไซต์สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 แต่การ
ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากเกิดสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จัดตั้งศูนย์ป้องกันการแพร่ระบาดฯ และให้ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด
หมุนเวียนกันมาทำงาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน
สั่ง การ ตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมที่มีผู้เข้าประชุมจำนวนคนมากได้
ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้แจ้งบันทึกข้อความซักซ้ อมความเข้าใจและ
แนวทางในการดำเนินการให้บุคลากรทุกคนทราบ ทางระบบ AMSS++

และเมื่อเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า – โควิด 19 ของจังหวัดจันทบุรี ดีขึ้น บุคลากรทุกคนมา
ทำงานตามปกติ จึงจัดประชุมบุคลากรทั้งหมด เพื่อชี้แจง ขอบข่ายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จริต โครงการเสริม สร้างคุณ ธรรมและจริยธรรมและธรรมาภิ บาลในสถานศึ กษา (กิ จกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
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2) กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใสสะอาด) มีกิจกรรมที่ 1 – กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมที่ 1
2.1 ประชุมเพื่ อชี้แจงทำความเข้าใจตามแบบวัด การรับ รู้ ของผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสียภายใน (IIT)
จัดประชุมผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 50 คน ที่ปฏิบัติง าน ณ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ วิธีการในการเข้า
ตอบแบบสอบถาม ตามระยะเวลาที่กำหนด

2.2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) เนื่องจากยังมีข้อบังคับในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดการ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 106 โรงเรียน และผู้รับบริการภายนอกได้ในสถานที่ที่จำกัด สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาการตอบแบบการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และ QR Code การเข้าตอบแบบสอบถาม และติดป้ายบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 (บอร์ดหน้าห้องกลุ่มอำนวยการ)
2.3 ประชุมคณะกรรมการคณะทำงานและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (0IT) สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั น ทบุ รี เขต 2 จั ดประชุ ม วิ เคราะห์ และชี้ แ จง
รายละเอียดตามเกณฑ์ตัวชี้วัด OIT 1 – 43 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
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2.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน วิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงานและประเมินความเสี่ยงและ
พั ฒ นา / กำหนดวิธีก าร / มาตรการป้ อ งกั น และเสริ มสร้างคุ ณ ธรรม ธรรมาภิ บ าลและความโปร่ ง ใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เป็นการบูรณาการงบประมาณของกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3
และกิจกรรมที่ 4 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่มีผลงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั น ทบุ รี เขต 2 ดำเนิ น การแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 8-10 สิ ง หาคม 2563
ณ สวนแก้ว รีสอร์ท วังน้ำเขียว และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เนื่องจากเป็น
หน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม ดังนี้ปีงบประมาณ 2561 ได้ลำดับที่
168 และในปีงบประมาณ 2562 ได้คะแนนร้อยละ 93.59 ได้ลำดับที่ 18 (เป็นการบูรณาการการดำเนินงาน
ของกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 และ กิจกรรมที่ 4)
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กิจกรรมที่ 3 การสร้างและพั ฒ นาเครือข่ายพร้อ มระบบบริหารที่ ส่ง เสริมสนับ สนุน การมี ส่วนร่วมดำเนิน การ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เนื่องจากเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส- 19 และ
มาตรการที่กำหนดจำนวนผู้เข้าประชุม ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมให้แก่ผู้บริหาร ผู้รับบริการภายใน ผู้รับบริการ
ภายนอกจำนวนมากได้ จึงปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน โดยใช้การเผยแพร่ความรู้ทางออนไลน์ หน้าเว็ปไซต์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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บทที่ 3
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบผลการประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาออนไลน์ (Integrity and
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ ว ตามหนั ง สื อ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04008/ ว 0444 ลงวันที่ 1 กันยายน 2563 สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ลำดับที่ 149 คะแนน 81.85 % ระดับ B ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน

ปัญหาอุปสรรค
1. บุคลากรปรับเปลี่ยนบ่อยมากทำให้ต้องศึกษาใหม่ หรือเรียนรู้ระยะหนึ่ง
2. การทำความเข้าใจ ชี้แจบง ชี้แนะ บุคลากรทุกคนในสำนักงาน การหาเวลาที่เหมาะสมแต่ละกลุ่มงาน
ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก
3. การวิเคราะห์ตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่ไม่ผ่าน หรือมีปัญหา บางครั้งติดปัญหาที่ข้อกำหนด หรือ
ระเบียบราชการทำให้แก้ไขได้เพียงบางส่วน
4. การแสดงข้อมูลมีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีเป็นการเพิ่มภาระสำหรับบุคลากรที่มีสมรรถนะพื้นฐาน
ทางดิจิทัล
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บทที่ 4
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
จากผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
เขต 2 ทำให้คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ทุกคน
ต้องทบทวนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ/มาตรการ/ข้อกำหนด ให้สอดคล้อง เป็น
รูปธรรม นำมาปรั บปรุงพั ฒ นา เพื่ อยกระดับ ธรรมาภิ บ าลของหน่ วยงาน อย่างน้ อ ยต้ องผ่ านเกณฑ์ 85% ที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดต่อไป (เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่ง
ข้อ มูลรายงานผลการประเมินฯ มาจะมีรายละเอียดข้อมูลผลคะแนน แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) / แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) / แบบตรวจการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ซึ่งจะทำให้ทราบว่า มีจุดอ่อน/จุด
แข็งที่ตัวชี้วัดใด และหน่วยงานควรปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาตัวชี้วัดใด )
ข้อเสนอแนะ
1 ประชุ ม ทบทวนผลทำงาน รายตั ว ชี้ วั ด และวางแผนการดำเนิ น งานในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โดยปรับปรุง/พัฒนาหน้าเว็ปไซต์ และข้อมูลตัวชี้วั ด
ตามแบบตรวจการเปิ ดเผยข้ อมู ลสาธารณะ (0pen Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ข้อ 1 - 43 รองรับการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งอาจจะมีตัวชี้วัดเพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนบางตัว
เพิ่มขึ้น
2 วิเคราะห์ผลคะแนนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) , ตอบแบบวัดการ
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่ได้คะแนนต่ำ ต้องมี
การปรับปรุง/สร้างความเข้าใจ และตกลงร่วมกัน เพื่อพัฒนางานในปีงบประมาณต่อไปให้ดีขึ้น
3 สร้างและพัฒนาทีมงาน ICT /ปรับปรุงเว็ปไซต์/จัดแบ่งหมวดหมู่หัวข้อรายงาน/ข้อมูลสำคัญ
ต่าง ๆ/ผ่านการกลั่นกรองจากผู้อำนวยการกลุ่ม/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ก่อนตรวจสอบความครบถ้วนก่อนนำเสนอ
หน้าเว็ปไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
4 ข้อมูลพื้นฐาน/มาตรการ ฯลฯ ควรอยู่หน้าเว็ปไซต์ เพื่อความสะดวกในการสืบค้น เข้าถึงข้อมูล
ได้ง่าย หรือเข้าถึงแหล่งข่าวได้โดยตรง
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
1. ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต
2 ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก และร่วมกันขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็น “เขตสุจริต”
2. ทีมบริหารให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรม และกำกับติดตามการดำเนินงานในแต่ละกลุ่มงานอย่าง
จริงจัง
3. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสำนักงาน มีแนวปฏิบัติตนที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
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บรรณานุกรม
1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04008/ ว 0444 ลงวันที่ 1 กันยายน 2563
เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ ( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
2. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 Integrity and Transparency Assessment สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563 กรุงเทพมหานคร โรงพิมพ์อักษรไทย
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ภาคผนวก
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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ที่ 223 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563
(Integrity and Transparency Assessment Online 2020)
....................................
เนื่องจากกลุ่ม/หน่วย แจ้งขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ /เพิ่มเติมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ในการเก็บข้อมูล
นำส่งและเผยแพร่ลงในเว๊ปไซต์ chan2.go.th. ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data
Integrity and Transparency Assessment : OIT) ซึ่งมีตัวชี้วัดย่อย ทั้งหมด 43 ตัวชี้วัด (O1 – O43) ดังนั้น
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ที่ 215
/ 2563 สั่ง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 และให้ใช้คำสั่งชุดนี้แทน ดังนี้
การรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (Integrity and Transparency Assessment Online
2020)
ชุดที่ 1 นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
มีหน้าที่
1.1 กำกับดูแลการประเมินในภาพรวมของหน่วยงาน
1.2 เข้าระบบ ITA Online เพื่อตรวจสอบคำตอบแต่ละข้อที่ผู้รับผิดชอบของกลุ่ม/หน่วย ได้ตอบไว้
และอนุมัติการตอบแบบตรวจการเปิดเผยแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OTI)
ชุดที่ 2
2.1 นายชนะศักดิ์ ทันธิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563
2.2 นางดารณี คำภาพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
2.3 นางศัณศณี ประดิษฐศิลป์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ผู้ดูแลเว็ปไซต์สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 (chan2.go.th)
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มีหน้าที่
ช่วงเตรียมการประเมิน
1.ลงทะเบียนเข้ารับการประเมิน โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดส่ง
Username และรหัสผ่าน สำหรับ Admin สพป.จันทบุรี เขต 2 เปิดเข้าระบบเพื่อเปิดใช้งานรหัสผ่านในระบบ
ITA Online 2020 ซึ่งเมื่อเปิดใช้งานรหัสผ่านแล้ว ระบบจะกำหนดให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลที่จำเป็น ได้แก่ ชื่อนามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ e-mail และตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน พร้อมกับเปลี่ยนรหัสผ่านก่อน
ดำเนินการใด ๆ ในระบบ
2.ประสานงานในขั้นดำเนินการประเมินกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.1 นำเข้าข้อมูลเพื่อเตรียมการประเมิน
2.1.1 แจ้งจำนวนข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) พร้อมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การตอบแบบจำนวนข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ให้ทราบและกรอกข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนด
2.1.2 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบจำนวนข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ให้ผู้รับบริการภายนอกได้ทราบและกรอกข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนด
ช่วงดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดส่งช่องทางการเข้าระบบ ITA Online 2020
ให้แก่ Admin ของหน่วยงานทางระบบ ITA โดยจะอยู่ในลักษณะ URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะ
ของแต่ละหน่วยงาน
ช่วงดำเนินการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
4. Admin ของหน่วยงาน จะต้องเข้าระบบ ITA Online 2020 เพื่อตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) โดยสามารถเข้าระบบเพื่อตอบแบบสำรวจได้ตั้งแต่การลงทะเบียนเสร็จสิ้น โดย
จะต้องดำเนินการตอบแต่ละข้อตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และ สำนักงาน
ป.ป.ช.กำหนดเท่านั้น
ชุดที่ 3
3.1 นางดารณี คำภาพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
3.2 นางสาวลำไย ป้องหมู่ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
มีหน้าที่
ช่วงดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
3.1ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITA Online 2020 แก่บุคลากรในหน่วยงาน ซึ่ง
การประชาสัมพันธ์ จะต้องเป็นการสื่อสารภายใน เช่น หนังสือเวียนภายใน ระบบ Intranet บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ภายใน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานเข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง โดยจะต้องยืนยันตนเอง
ด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของตนเองก่อนทำแบบสำรวจ (ป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งานและเพื่อให้
ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใด ๆ
ทั้งสิ้น)
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3.2 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITA แก่บุคลากรภายนอก ซึ่งการประชาสัมพันธ์จะต้อง
เป็นการสื่อสารภายนอก เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายนอก เพื่อให้บุคลากรภายนอก
เข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง โดยจะต้องยืนยันตนเอง ด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของตนเองก่อน
ทำแบบสำรวจ (ป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น
ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใด ๆ ทั้งสิ้น)
ชุดที่ 4 คณะทำงานตัวชี้วัด (OIT 1 – 43 ) คือ ผู้กำกับ ดูแล และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของกลุ่ม/หน่วย
เก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด ตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วย รายละเอียดตามเอกสารคำสั่ง ITA
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เอกสารหมายเลข 1 หน้า 1 – 11 ดังแนบ
มีหน้าที่
4.1 ประชุมบุคลากรในกลุ่ม/หน่วย เพื่อศึกษา วิเคราะห์และดำเนินการตามแบบประเมิน (OIT)
ทั้ง O1 – O43 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
4.2 กำหนดมาตรการภายในที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายภาระงานของกลุ่ม/หน่วย เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตต่างๆ ให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบ กลั่นกรองเอกสารข้อมูล ก่อนส่ง เผยแพร่ นำลง
ประชาสัมพันธ์ หน้าเว็บไซต์ สพป.จันทบุรี เขต 2 / เว็บไซต์ของกลุ่มและหน่วย
4.3 กำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินการของผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของกลุ่ม/หน่วย ให้จัดทำเอกสาร
หลักฐานประกอบตัวชี้วัด ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อเป็น
ข้อมูลนำลงประชาสัมพันธ์ / เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ สพป.จันทบุรี เขต 2 /เว็บไซต์ของกลุ่มและหน่วย
ชุดที่ 5 ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ สพป.จันทบุรี เขต 2 (chan.2.go.th)
5.1 นางศัณศณี ประดิษฐ์ศิลป์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
5.2 นางสาวสุภาพร ทองแก้ว เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
5.3 ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ของกลุ่ม/หน่วย สพป.จันทบุรี เขต 2
มีหน้าที่ นำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม/โครงการ และการดำเนินงานตามภารกิจของ
สพป.จันทบุรี เขต 2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะชนทั่วไป ได้รับทราบ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์
สพป.จันทบุรี เขต 2 (chan2.go.th) / เว็บไซต์กลุ่ม/หน่วย
การรายงานผลการดำเนินการของแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
1.นางสาวศรีวรินทร์ สมทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
2.นายลอย เต่าทอง ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
3.นางสาวนฤณี อ่อนวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
4.นายนาวี แหล่งสิน นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
5.นางดารณี คำภาพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
มีหน้าที่ รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม และการใช้งบประมาณของแผนปฏิบัติการ
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ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน และ 12 เดือ น ในเว็ปไซต์ “โครงการโรงเรียนสุจริต” หรือช่ อ งทางที่ Admin ของ
หน่วยงานกำหนด เริ่มตั้งแต่ได้รับการจัดสรร/อนุมัติงบประมาณ และ เมื่ อดำเนินการโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้น
ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รายงานผลการดำเนินการและการใช้งบประมาณ ภายใน 15 วัน ให้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 26

พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 กลุ่มอำนวยการ โทร.ภายใน 124
ที่………………………………….
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
เรียน

ประจำปีงบประมาณ 2563 (Integrity and Transparency Assessment Online 2020 )
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 /
ผู้อำนวยการกลุ่มและหน่วยตรวจสอบภายใน

เนื่องจากกลุ่ม/หน่วย แจ้ง ขอเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ในการเก็บข้อมู ล
นำส่ ง และเผยแพร่ ลงในเว็ ป ไซต์ chan2.go.th ตามแบบตรวจการเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ (Open Data
Integrity and Transparency Assessment : OIT) ซึ่งมีตัวชี้วัดย่อย ทั้งหมด 43 ตัวชี้วัด (O1 – O43)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์
ของทางราชการ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด จึงให้
1. ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานในการดำเนินการรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ
2563 (Integrity and Transparency Assessment Online 2020 ) ที่ 215 / 2563 สั่ง ณ วันที่
21 พฤษภาคม 2563 โดยให้ถือปฏิบัติและดำเนินการตามคำสั่งใหม่นี้แทน
2. แจ้งเชิญผู้บริหารการศึกษา (รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2) และบุคลากรสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ทุกคน ประชุมเพื่อชี้แจง ซักซ้อมทำความเข้าใจเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปี
งบประมาณ 2563 (Integrity and Transparency Assessment Online 2020 ) ซึ่งจำแนกเป็น
10 ตัวชี้วัด มีเครื่องมือในการประเมิน จาก 3 ส่วน โดยเชิญประชุม เป็น 4 ช่วง ดังนี้
2.1 ประชุมชี้แจงแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT) มีข้อคำถาม 30 ข้อ 30 คะแนน ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 12
มิถุนายน 2563 กำหนดประชุมในวันที่...4...มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
2.2 ประชุมชี้แจงแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT) มีข้อคำถาม 43 ตัวชี้วัดย่อย ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15
กรกฎาคม 2563 กำหนดประชุมในวันที่.......4...มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
/2.3 ประชุม วิเคราะห์…
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2.3 ประชุม วิเคราะห์ ข้อมูล และ สรุปผลการนำเข้าข้อมูล แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) กำหนดประชุมในวันที่...2........
กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 2
2.4 ประชุมแก้ไข และตรวจสอบ การนำเสนอข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 (chan2.go.th) กำหนดประชุมในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา
09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 กลุ่มอำนวยการ โทร.ภายใน 124
ที่………………………………….
วันที่ 11 มิถุนายน 2563
เรื่อง ติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรียน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 /
ผู้อำนวยการกลุ่มและหน่วยตรวจสอบภายใน

ตามที่ สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั น ทบุ รี เขต 2 ได้ จั ด ประชุ ม ผู้ บ ริ ห าร
การศึกษา (รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2) บุคลากรสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ทุ กคน เพื่ อ ชี้ แ จง ซั ก ซ้ อมความเข้ าใจเกณฑ์ ก ารประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการดำเนิ น งานของ
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาออนไลน์ ประจำปี ง บประมาณ 2563 (Integrity and Transparency
Assessment Online 2020 ) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุ ม ดี สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 นั้น
ในการนี้ เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าในการรวบรวมข้อมูลการดำเนินการตามแบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาจันทบุรี เขต 2 ขอส่ง รายงานการประชุม ครั้ง ที่ 1 / 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 4
มิถุนายน 2563 แจ้งให้ กลุ่ม/หน่ วย ทราบ และติดตาม เร่ง รัด พัฒ นา ปรับปรุง ข้อมูล ตัวชี้วัด OIT 1 – 43
หน้าเว็ปไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 (chan2.go.th) ก่อนการประชุมฯ ครั้ง
ต่อไป ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

