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ค าน า 
  

 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2  ด ำเนินกำรกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน 
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำออนไลน์ ปีงบประมำณ 2563 
เพื่อวิเครำะห์แต่ละตัวช้ีวัด ท่ีเป็นจุดแข็ง และข้อบกพร่องท่ีเป็นจุดอ่อน ตัวช้ีวัดท่ีต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็น 
ท่ีจะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น และน ำแนวทำงผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำนให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด  
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2  และ
เพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
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สารบญั 
 

            หน้า 
ค าน า            2 
สารบัญ            3 
ส่วนที่ 1 บทน า 
 ควำมเป็นมำ 4 
  กลุ่มประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง และกำรเก็บรวบรวมข้อมูล    6 
 
ส่วนที่ 2 การด าเนินงาน  
  กำรด ำเนินกำรขับเคล่ือนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส   9 
  ผลกำรด ำเนินงำน        10 
   
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
  กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินกำรขับเคล่ือนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 11 
  ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส     12 
  แผนภูมิผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส    13 
  จุดแข็ง          14 
  จุดอ่อน / แนวทำงกำรแก้ไข       15 
ส่วนที่ 4  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
  กำรน ำผลกำรประเมิน ITAS ปีงบประมำณ 2563  ไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไข  16 
  ปัญหำอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ       18 
  ค ำส่ังคณะกรรมกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
  ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำออนไลน์ ปีงบประมำณ 2563 19 
    

 
 
 
 



4 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมา 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ได้พัฒนำ
เครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต และเป็นกลไกในกำรสร้ำงควำมตระหนักให้
หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่ำ “กำรประเมิน คุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” เป็นกลยุทธ์
ท่ีส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
โดยได้เริ่มด ำเนินกำรต้ังแต่ปีงบประมำณ พ.ศ.2556 เป็นต้นมำจนถึงปัจจุบัน และมีกำรขยำยขอบเขตและพัฒนำ
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นตำมล ำดับ ท้ังนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 23 มกรำคม 2561 เห็นชอบให้
หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนให้ควรำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561-2564 โดยใช้แนวทำง และเครื่องกำรประเมินตำมท่ี
ส ำนักงำน ป.ป.ช.ก ำหนด ซึ่งถือเป็นกำรยกระดับให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ให้เป็น “มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” ท่ีหน่วยงำนภำครัฐท่ัวประเทศ จะต้องด ำเนินกำร
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐท่ีเข้ำรับกำรประเมิน ได้รับทรำบผลกำรประเมินและแนวทำงในกำรพัฒนำและ
ยกระดับหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม  
 ส ำนักงำน ป.ป.ช. โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐได้พัฒนำเกณฑ์กำร
ประเมินให้เกิดำกรสนับสนุนต่อกำรยกระดับค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ซึ่งเป็นไปตำมทิศทำงของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-
2564) โดยได้สังเครำะห์ผลกำรวิจัยเรื่องแนวทำงกำรปรับปรุงและแนวทำงกำรพัฒนำเครื่องมือกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินของหน่วยงำนภำครัฐเพื่อน ำไปสู่กำรยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำร
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น และพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินให้
สำมำรถป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมท้ังมีกำรบูรณำกำรเครื่องมือส่งเสริมด้ำนคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสจำกหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันลดควำมซ้ ำซ้อนของกำรด ำเนินกำร และ
มุ่งเน้นกำรร่วมด ำเนินกำรขับเคล่ือนด้ำนธรรมำภิบำลในภำพรวมของประเทศ 
 ปัจจุบันกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ได้ถูกก ำหนดเป็น
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นท่ี 21 กำรตอ่ต้ำน กำรทุจริตและประพฤติมิ
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ชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยให้หน่วยงำนภำครัฐท่ีมีผล
กำรประเมินผ่ำนเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 80  
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ โดยเฉพำะกำรให้ควำมส ำคัญกับกำร
ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนให้มีคุณธรรม ท้ังกำรบริหำรงำนภำยในหน่วยงำน และกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของ
หน่วยงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มำรับบริกำร ประชำชนและสังคม รวมไปถึงกระตุ้นให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำให้ควำมส ำคัญต่อข้อมูลต่ำง ๆ ท่ีจะต้องมีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชนอีกด้วย 
เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำออนไลน์ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 
 ตัวชี้วัดกำรประเมิน จ ำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) กำรปฏิบัติหน้ำท่ี 
 2) กำรใช้งบประมำณ 
 3) กำรใช้อ ำนำจ 
 4) กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 
 5) กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
 6) คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
 7) ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร 
 8) กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
 9) กำรเปิดเผยข้อมูล 
 10) กำรป้องกันกำรทุจริต 
เคร่ืองมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  
 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรประเมิน จ ำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี ้
 1) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency Assessment 
: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในท่ีมีต่อหน่วยงำนตนเอง ใน
ตัวชี้วัดกำรปฏิบัติหน้ำท่ี กำรใช้งบประมำณ กำรใช้อ ำนำจ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรและกำรแก้ไขปัญหำกำร
ทุจริต 
 2) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรประเมินระดับกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกท่ีมีต่อ
หน่วยงำนท่ีประเมินในตัวช้ีวัดคุณภำพกำรด ำเนินงำน ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร และกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
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 3) แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรประเมินระดับกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะของหน่วยงำนเพื่อให้ประชำชนท่ัวไป
สำมำรถเข้ำถึงได้ ในตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล และกำรป้องกันกำรทุจริต 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 
คะแนนข้อค ำถำม คะแนนเฉล่ียของข้อ

ค ำถำมจำกผู้ตอบทุกคน 
คะแนนเฉล่ียของข้อ
ค ำถำมจำกผู้ตอบทุกคน 

คะแนนของข้อค ำถำม 

คะแนนแบบตัวชี้วัดย่อย - - คะแนนเฉล่ียของทุกข้อ
ค ำถำมในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด คะแนนเฉล่ียของทุกข้อ
ค ำถำมในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉล่ียของทุกข้อ
ค ำถำมในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉล่ียของทุก
ตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ำรวจ คะแนนเฉล่ียของทุก
ตัวชี้วัดในแบบส ำรวจ 

คะแนนเฉล่ียของทุก
ตัวชี้วัดในแบบส ำรวจ 

คะแนนเฉล่ียของทุก
ตัวชี้วัดในแบบส ำรวจ 

น้ ำหนักแบบส ำรวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 
คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ำรวจท่ีถ่วงน้ ำหนัก 

 
ระดับ คะแนน หมำยเหตุ 

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 

 
กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (ส ำหรับแบบ IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน หมำยถึง บุคลำกรของส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำต้ังแต่ระดับผู้บริหำร/ผู้อ ำนวยกำร/หัวหน้ำ/ข้ำรำชกำร/พนักงำน ไปจนถึงลูกจ้ำง/พนักงำนจ้ำง 
ท่ีท ำงำนให้กับหน่วยงำนมำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี นับถึงวันท่ีแจ้งจ ำนวนบุคลำกรเข้ำในระบบ ITA 
Online 2021 ก ำหนดขนำดตัวอย่ำงขั้นต่ ำเก็บตัวอย่ำงจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในไม่ร้อยกว่ำ 50 ตัวอย่ำง กรณี
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ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในจ ำนวนน้อยกว่ำ 50 คน ให้เก็บข้อมูลจำกผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภำยในท้ังหมดกำรเก็บข้อมูลตัวอย่ำงผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในตอบแบบวัดกำรรับรู้ IIT ด้วนตนเอง 
 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (ส ำหรับแบบ EIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก หมำยถึง ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ท่ีเคยมำรับบริกำรหรือมำติดต่อกับส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
นับต้ังแต่ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นมำ กำรก ำหนดขนำดตัวอย่ำงขั้นต่ ำเก็บตัวอย่ำงจำกผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภำยนอก  ตัวอย่ำง กำรเก็ข้อมูลตัวอย่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกตอบแบบวัดกำรรับรู้ EIT ด้วยตนเอง 
 3) เว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ (ส ำหรับแบบ OIT) เก็บข้อมูลจำกเว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำท่ีเข้ำรับกำรประเมินท้ังหมด และไม่มีกำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงโดยผู้ดูแลระบบของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมีหน้ำท่ีในกำรตอบแบบส ำรวจ หน่วยงำนละ 1 ชุด กำรตอบแบบส ำรวจ OIT แต่ละข้อค ำถำมให้ผู้ดูแล
ระบบของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำระบุ URL ของหน้ำใดหน้ำหนึ่งบนเว็บไซต์หลักของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ ซึ่งเช่ือมโยงไปสู่ แหล่งท่ีอยู่ของกำรเปิดเผยข้อมูล โดยส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำสำมำรถระบุ URL 
ได้มำกกว่ำ 1 URL ในแต่ละข้อ กรณีท่ีส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีข้อจ ำกัดหรือเหตุผลควำมจ ำเป็น ท ำให้
เผยแพร่ข้อมูลได้ไม่ตรงตำมรำยละเอียดท่ีก ำหนดหรือไม่สำมำรถเผยแพร่ข้อมูล ตำมรำยละเอียดท่ีก ำหนดตำมแบบ
ส ำรวจ OIT ได้ ให้หน่วยงำนอธิบำยเหตุผลควำมจ ำเป็นประกอบโดยละเอียด 
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ขั้นตอนการประเมิน 
 

 ขั้นตอนกำรประเมิน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนได้ก ำหนดรำยละเอียดของกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำออนไลน์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 ซึ่งจะต้องด ำเนินกำรผ่ำนระบบ ITA Online จ ำแนกขั้นตอนกำรด ำเนินกำรออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ (1) ช่วง
เตรียมกำรประเมิน (2) ช่วงด ำเนินกำรประเมินและ (3) ช่วงสรุปผลกำรประเมิน โดยแต่ละช่วงจะมีขั้นตอนและ
กรอบระยะเวลำด ำเนินกำร พอสังเขป ดังนี้ 
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 

ส่วนที่ 2 
การด าเนินงาน 

 

การด าเนินการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำยเขต 2 ได้ด ำเนินกำร
ขับเคล่ือนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน โดยกำรน ำของ ดร. ลออตำ พงศ์ฤทัศน์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2  และคณะผู้บริหำร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
บุคลำกร เจ้ำหน้ำท่ีในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 เพื่อให้มีกำรปรับปรุงพัฒนำ
องค์กรให้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน กำรให้บริกำรสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวก และสำมำรถตอบสนองต่อ
ประชำชนได้ดียิ่งขึ้น รวมท้ังกำรป้องกันกำรทุจริตและกำรให้บริกำรประชำชน  ดังนี้ 
 1. การเตรียมการ 
    1.1 ด ำเนินกำรส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ

ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบระดับส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ระดับ

ภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วันท่ี 8 – 10 มีนำคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเจริญธำนี อ ำเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น ตำมเอกสำร สพฐ.ท่ี ศธ 04008/ว 282 ลงวันท่ี 17 กุมภำพันธ์ 2564 

 1.2 แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITAS online 
2021) ท่ี 261 / 2564  
 1.3 แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ปีงบประมำณ 2564 ท่ี 33 / 2564 
 1.4 แต่งต้ังคณะกรรมกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2563 ท่ี 309 / 2564 

1.5 แต่งต้ังคณะกรรมกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
และแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ท่ี 33 / 2564 
 1.6 แต่งคณะกรรมกำรจัดท ำประกำศเจตจ ำนงในกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  
ท่ี 15 / 2564 
 1.7 แต่งต้ังคณะท ำงำนจัดท ำนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำ ท่ี 43 / 2564 
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 2. การด าเนินงาน 
    คณะกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง  ด ำเนินงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย ปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย 
ได้เรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์  
 

 3. การนิเทศ ติดตามการด าเนินงาน 
     3.1 กำรนิเทศ ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำน โดยคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  
     3.2 กำรนิเทศ  ก ำกับติดตำม  โดยรูปแบบกำรนิเทศบูรณำกำร ตำมตัวช้ีวัด  
    3.3 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนขับเคล่ือนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำออนไลน์ (ITAS 2521) ตำมตัวชี้วัด ให้ผู้บริหำรตำมล ำดับช้ันทรำบ  
    3.4 รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2564 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่ีได้รับกำรโอนจัดสรรจำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ผ่ำนทำง
เว็บไซต์ โครงกำรโรงเรียนสุจริต (WWW.uprightschool.net) 
 

 4. ผลการด าเนินงาน 
    ในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำออนไลน์ (ITAS 2521)  ปีงบประมำณ 2564 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย 
เขต 2  ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้ นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำออนไลน์ (ITAS 2520)  ปีงบประมำณ 2563 ตัวช้ีวัด ท่ีเป็นจุดแข็ง และข้อบกพร่องท่ีเป็น
จุดอ่อน ตัวช้ีวัดท่ีต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น และน ำแนวทำงผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติ
ของหน่วยงำนให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน มีข้อมูลรำยละเอียดท่ีเป็นจุดเด่น 
และข้อบกพร่องท่ีควรแก้ไข โดยมีมำตรกำรเพื่อขับเคล่ือนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ใน
กำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2564 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uprightschool.net/
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 

ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์ผลการประเมิน 

 
การวิเคราะห์ผลการประเมินการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำยเขต 2 ได้ด ำเนินกำร
ขับเคล่ือนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน โดยกำรน ำของ ดร. ลออตำ  พงศ์ฤทัศน์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 และคณะผู้บริหำร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
บุคลำกร เจ้ำหน้ำท่ีในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 เพื่อให้มีกำรปรับปรุงพัฒนำ
องค์กรให้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน กำรให้บริกำรสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวก และสำมำรถตอบสนองต่อ
ประชำชนได้ดียิ่งขึ้น รวมท้ังกำรป้องกันกำรทุจริตและกำรให้บริกำรประชำชน ส่งผลให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำยเขต 2 เป็นหน่วยงำนท่ีมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน อันจะเป็น
ต้นแบบในกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำอื่นๆ โดยได้มีกำรจัดท ำรวบรวมปรับปรุงเอกสำร
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำร กำรบริกำร กำรเข้ำถึงข้อมูลของหน่วยงำนทำงเว็บไซต์ และท่ีส ำคัญได้จัดให้มีมำตรกำร
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 
2 เพื่อเป็นกรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำร  
 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1.1 ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ในภำพรวมระดับประเทศ จำกกำรประเมินส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
ท้ังส้ิน 225 เขต ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 85.20 ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนอยู่ใน  
ระดับ A (Very Good)  
 1.2 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 86.35 ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนอยู่ใน ระดับ A   ( Very Good ) โดย ตัวชี้วัดกำรเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนสูงสุด 100 
คะแนน ส่วนตัวชี้วัดท่ีได้คะแนนต่ ำกว่ำตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัดกำรป้องกันกำรทุจริต ได้คะแนน 37.50 คะแนน 
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 1.3 ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำหนองคำย เขต 2  ท่ีผ่ำนมำ (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้  ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่าง + / - 
2558 82.99 - - 
2559 72.34 ลดลง 10.65 
2560 86.78 เพิ่มข้ึน +14.44 
2561 91.53 เพิ่มข้ึน +4.75 
2562 91.00 ลดลง -0.53 
2563 86.35 ลดลง -4.65 

 

 1.4 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 เป็นรำยตัวช้ีวัด ซึ่งได้จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกรและเจ้ำหน้ำท่ีท่ี
ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
และจำกเอกสำรหลักฐำนกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เรียงตำมล ำดับ
คะแนนได้  ดังนี ้
 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 กำรปฏิบัติหน้ำท่ี 99.58 AA ผ่ำน 
2 กำรใช้งบประมำณ 96.10 AA ผ่ำน 
3 กำรใช้อ ำนำจ 99.14 AA ผ่ำน 
4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 98.66 AA ผ่ำน 
5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 95.55 AA ผ่ำน 
6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 99.21 AA ผ่ำน 
7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร 97.73 AA ผ่ำน 
8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 98.11 AA ผ่ำน 
9 กำรเปิดเผยข้อมูล 100 AA ผ่ำน 
10 กำรป้องกันกำรทุจริต 37.50 F ไม่ผ่ำน 
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1. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT  (30) = 29.34  

2. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT  (30) = 29.51    86.35  A 
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT (40) = 27.50 
 

แผนภูมิผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITAS 2021) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 

 
 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 
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 

 
 

ค… 
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 1.5 จุดแข็ง 
      จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน พบว่ำตัวชี้วัดท่ีมีผลคะแนนในระดับ 
Excellence มีจ ำนวน 9 ตัวชี้วัด โดยเรียงคะแนนจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ ตัวชี้วัดท่ี 9 กำรเปิดเผยข้อมูล คะแนน 
100, ตัวชี้วัดท่ี 1 กำรปฏิบัติหน้ำท่ี คะแนน 99.58, ตัวชี้วัดท่ี 6 คุณภำพกำรด ำเนินกำร คะแนน 99.21, ตัวชี้วัดท่ี 
3 กำรใช้อ ำนำจ คะแนน 99.14, ตัวชี้วัดท่ี 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร คะแนน 98.66, ตัวชี้วัดท่ี 8 กำร
ปรับปรุงระบบกำรท ำงำน คะแนน 98.11, ตัวชี้วัดท่ี 7 ประสิทธิภำพกำรส่ือสำร คะแนน 97.73, ตัวชี้วัดท่ี 2 กำร
ใช้งบประมำณ คะแนน 96.10, ตัวชี้วัดท่ี 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต คะแนน 95.55  
 สรุปได้ว่ำ ผลกำรวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment : IIT) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 มีผลกำรประเมินทุกตัวช้ีวัด เฉล่ีย
สูงกว่ำ 95.00 มีค่ำคะแนนในระดับ Excellence ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ บุคลำกรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 มีควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติงำน มีกำรด ำเนินงำนเป็นขั้นตอน มีมำตรฐำน มี
คุณธรรม มีควำมโปร่งใสตรวจสอบกระบวนกำรด ำเนินงำนได้ โดยมิได้มีกำรเรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใด จำกผู้รับบริกำร มีแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี และเปิดเผยในเว็บไชต์ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณเป็นไปอย่ำงคุ้มค่ำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ โดย
ไม่เอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง มีควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ กำรมอบหมำยหน้ำท่ีกำรปฏิบัติงำน หรือ
กำรคัดเลือกบุคลำกรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่ำง ๆเป็นไปอย่ำงเป็นธรรม ไม่มกีำรแทรกแซงจำกผู้มีอ ำนำจ มีระบบ
กำรยืมทรัพย์สินของรำชกำรท่ีชัดเจนและสะดวกตรวจสอบได้ ในระบบ Smart area ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ ในกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 มีนโยบำยกำร
ป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน มีกำรจัดท ำแผนงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต รวมไปถึงกำร
ประเมินประสิทธิภำพกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำน โดยมีกระบวนกำรเฝ้ำระวงั ตรวจสอบกำรทุจริต 
และน ำผลกำรตรวจสอบไปปรับปรุงกำรท ำงำน เพื่อป้องกันกำรทุจริต 
 สรุปได้ว่ำ ผลกำรวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 มีผลกำรประเมินทุกตัวช้ีวัด 
เฉล่ียสูงกว่ำ 95.00 มีค่ำคะแนนในระดับ Excellence ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ บุคลำกรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 ได้ให้บริกำรกับผู้มำรับบริกำร ผู้มำติดต่องำน หรือผู้มีส่วนได้เสีย อย่ำง
เป็นขั้นตอน ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด รวมไปถึงกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรอย่ำงตรงไปตรงมำไม่ปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูล โดยไม่เรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด มีกำรส่ือสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำร
เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำน ผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน รวมไปถึงข้อมูลท่ีสำธำรณชนควรรับทรำบ ต่อ
สำธำรณะชนในช่องทำงท่ีหลำกหลำย พร้อมท้ังเปิดช่องทำงให้ผู้รับบริกำรได้ติชมหรือแสดงควำมคิดเห็นได้ เพื่อน ำ
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ผลดังกล่ำวมำปรับปรุงแก้ไขพัฒนำหน่วยงำน ท้ังกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีและกระบวนกำรท ำงำนของ
หน่วยงำน ผ่ำนช่องทำงท่ีสะดวกโดยมีกำรน ำเทคโนโลยีมำช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้ท้ังผู้บริกำร และผู้รับบริกำร 
 1.6 จุดอ่อน 
       จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน พบว่ำตัวชี้วัดท่ีมีผลคะแนนในระดับ 
Fail (ไม่ผ่ำน) จ ำนวน 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดท่ี 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ได้ระดับคะแนน 37.50  
 1.7 แนวทางการแก้ไข 
       ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 ด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลทำงเว็บไซต์
ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ โดยเปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอไว้กลางหน้าเว๊ปไซด์หลักเพื่อสะดวกในการ
เผยแพร่ข้อมูล และเข้าถึงข้อมูลด้านต่าง ๆ ในประเด็นเช่น  กำรประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนของ
ผู้บริหำร แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต  กำรประเมินควำมเส่ียงเพื่อกำรป้องกันกำรทุจริต  มำตรกำรภำยในเพื่อ
ส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริต  รวมไปถึงกำรก ำกับติดตำมกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม  
การจัดท าเอกสารตามตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 นั้น ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ได้จัดท ารวมตามตัวชี้วัดข้อมูลทุกด้านรวมกัน  ท าให้ยากแก่การตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูล
ซ่ึงมีจ านวนมาก  ในปีงบประมาณ 2564 จึงได้ด าเนินการแสดงรายละเอียดของข้อมูลที่เผยแพร่ ตามตัวชี้วัด
ต่าง ๆ ย่อยเป็นข้อ ๆ ตรงประเด็นของค าถาม ซ่ึงสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลตามตัวชี้วัดย่อย 
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ส่วนที่ 4 
มาตรการส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

 
การน าผลการประเมิน ITAS ปีงบประมาณ 2563  ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  
 จำกผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 ปีงบประมำณ 2563  เป็นรำยตัวชี้วัด พบว่ำตัวชี้วัดท่ีหน่วยงำนควรมีกำรพัฒนำ
และยกระดับให้ดียิ่งขึ้น (มีคะแนนต่ ำกว่ำร้อยละ 85) มีดังนี้ 
 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  
 แนวทางการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 

ข้อ 
รายละเอียดข้อมูล 

ที่เผยแพร่ 
วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 เจตจ ำนงสุจริตในกำร
บริหำรงำนของ
ผู้บริหำร / ประกำศ
นโยบำยและควำม
โปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน 
 

1. จัดท ำประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน และ
ค ำมั่นว่ำจะปฏิบัติหน้ำท่ีและบริหำรหน่วยงำนอย่ำง
ซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
2. ด ำเนินจัดท ำเจตจ ำนง ท่ีกำรลงนำมโดยผู้บริหำรคน
ปัจจุบันและจัดท ำอย่ำงน้อย 3 ภำษำเพื่อประชำสัมพันธ์
ไปยังหน่วยงำนภำยในจังหวัดและหน่วยงำนอืน่ท่ัว
ประเทศ ด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
3. ประกำศนโยบำยและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ส ำนักงำนเขต 
4. จัดท ำค ำส่ังผู้รับผิดชอบส ำนักงำนเขต 

นำยเวชยันต์ ภูละคร และ
คณะ 

2 กำรมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหำร 

1. มีกำรด ำเนินกิจกรรมท่ีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ได้มีส่วนร่วมในกำร
ปรับปรุง พัฒนำ และส่งเสริมหน่วยงำนด้ำนคุณธรรม
และควำมโปร่งใส 
2. ประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำง ๆ ผ่ำนเว็บไซต์ของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและช่องทำงออนไลน์อื่นๆ 

กลุ่มอ ำนวยกำร 
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ข้อ รายละเอียดข้อมูลที่
เผยแพร่ 

วิธีการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

  เพื่อให้สำธำรณชนเข้ำถึงและเข้ำชมกิจกรรมต่ำง ๆ ของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำได้ พร้อมท้ังเปิดช่อง
ทำงกำรแสดงควำมคิดเห็น 

 

3 กำรประเมินควำมเส่ียง
กำรทุจริตประจ ำปี 
 

1. มีกำรจัดท ำแผนกำรประมินควำมเส่ียงกำรทุจริต
ประจ ำป ี
2. แต่งต้ังคณะกรรมกำรกำรด ำเนินกำรประเมินควำม
เส่ียงประจ ำปี 
3. ประชุมบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเพื่อ
วิเครำะห์ควำมเส่ียงในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี รวบรวม และ
จัดท ำมำตรกำรกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อ
น ำมำด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2564 

นำยเวชยันต์ ภูละคร และ
คณะ 

4 กำรด ำเนินกำรเพื่อ
จัดกำรควำมเส่ียงกำร
ทุจริต 

1. มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรกำรด ำเนินกำรประเมิน
ควำมเส่ียงประจ ำปี 
2. มีกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำน 
3. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

นำยเวชยันต์ ภูละคร และ
คณะ 

5 กำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กร 

1. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อส่งเสริมจริยธรรม 
คุณธรรม บุคลำกรในหน่วยงำน ในกำรปฏิบัติงำน ทุก
วันพระใหญ่ขึ้น 15 ค่ ำ แรม 15 ค่ ำ 
2. ก ำหนดกิจกรรมของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำท่ี
แสดงถึงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้ำหน้ำท่ี
ของหน่วยงำนมีทัศนคติค่ำนิยมในกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
ซื่อสัตย์สุจริต อย่ำงชัดเจน เช่น กิจกรรมท ำควำมสะอำด
ส ำนักงำน Big Cleaning Day กิจกรรมคัดแยกขยะ เป็น
ต้น 

กลุ่มอ ำนวยกำร 

 
 1) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำต้องจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ท่ีมีแนวทำง
สอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำและยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 
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  2) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำต้องด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ เจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร 
กำรประเมินควำมเส่ียงเพื่อกำรป้องกันกำรทุจริต กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำร
ทุจริต 
 3) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำต้องวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยวิเครำะห์แต่ละตัวชี้วัด ยกตัวอย่ำง
เช่น ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวช้ีวัดท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น แนว
ทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น  
 4) ด ำเนินกำรทบทวนและจัดท ำมำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต โดยก ำหนดมำตรกำรเพื่อ
ขับเคล่ือนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตำมผลกำรวิเครำะห์ผล 
กำรประเมินฯ โดยมีรำยละเอียดต่ำง ๆ ยกตัวอย่ำงเช่น กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง กำรก ำหนด
ขั้นตอนหรือวิธีกำรปฏิบัติ กำรก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับติดตำม ให้น ำไปสู่กำรปฏิบัติและกำรรำยงำนผล เป็นต้น 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
      ในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำออนไลน์ ปีงบประมำณ 2563 – 2564 นั้น ประเทศไทยเกิดสถำนกำรณ์ไม่ปกติ นั่นคือ กำรแพร่
ระบำดของไวรัสติดเช้ือ โควิค 19 ซ่ึงรุกลามไปทั่วทั้งประเทศ ซึ่งส่งผลให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำในสังกัด มีปัญหำ และควำมยำกล ำบำกในกำรขับเคล่ือนโครงกำรเขตสุจริต และโรงเรียนสุจริตในกำร
จัดกำรอบรม สัมมนำ กิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีสพฐ. และ ป.ป.ช. ก ำหนด ซึ่งต้องแก้ไขโดยกำรจัดประชุม On Line ตำม
ช่องทำงต่ำง ๆ ท ำให้ประสิทธิผลของงำน และกำรประสำนงำนต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงไม่ปกติเท่ำท่ีควร 
  

ข้อเสนอแนะ 
      เงื่อนไขเวลำ / ปฏิทินในกำรด ำเนินงำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำออนไลน์ ปีงบประมำณ 2564  นั้นส้ัน ประกอบกับสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของไวรัสติดเช้ือ Covic 19 และ งำนในหนำ้ท่ีของส ำนักงำนเขต และผู้รับผิดชอบตำมตัวชี้วัดต่ำง ๆ นั้น มี
มำก ท ำให้ต้องเร่งกำรท ำงำน หลำย ๆ ด้ำนพร้อม ๆ กัน อำจส่งให้คุณภำพของงำนออกมำไม่ดีเท่ำท่ีควร 
โดยเฉพำะ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ขนำดเล็กท่ีมีบุคลำกรจ ำนวนน้อย แต่ละคนต้องรับภำระงำนค่อนข้ำงมำก 
ควำมละเอียดอ่อนในกำรปฏิบัติงำนในแต่ละตัวช้ีวัดนั้น  อำจส่งผลให้ยังไม่มีประสิทธิภำพเท่ำท่ีควรจะเป็นดังเช่น
ส ำนักงำนเขตท่ีมีบุคลำกรจ ำนวนมำก 
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ค ำส่ังส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 
ท่ี   309  / 2564 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2563 

......................................... 
 

 ด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำนป.ป.ช.) โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (สพฐ.) 
 ให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 ด ำเนินกำรกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน 
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำออนไลน์ ปีงบประมำณ 2563 
เพื่อวิเครำะห์แต่ละตัวช้ีวัด ท่ีเป็นจุดแข็ง และข้อบกพร่องท่ีเป็นจุดอ่อน ตัวช้ีวัดท่ีต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็น 
ท่ีจะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น และน ำแนวทำงผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำนให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด  
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยใน ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2  และ
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมกำร เพื่อปฏิบัติหน้ำท่ี ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

1. นำงละออตำ พงษ์ฤทัศน์  ผอ.สพป.หนองคำย เขต 2   ประธำนกรรมกำร 

2. นำยอ ำนวย ทิพย์ก ำจร  รอง ผอ.สพป.หนองคำย เขต 2         รองประธำนกรรมกำร 

3. อุดมสิน ค ำมุงคุณ  รอง ผอ.สพป.หนองคำย เขต 2         กรรมกำร 

4. นำยวิทยำ ทัศมี  รอง ผอ.สพป.หนองคำย เขต 2         กรรมกำร 

5. นำยสัมพันธ์ พันธ์พิม  ผอ.กลุ่มส่งเสริมทำงไกล ฯ    กรรมกำร 

6. นำงอิสรีย์ ปิติฤทธิ์  รก.ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร    กรรมกำร 

7. นำงรำตรี  ฉันทพจน์  ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน    กรรมกำร 

8. นำยนภดล เสนำอำจ  ผอ.กลุ่มส่งเสริมจัดกำรศึกษำ   กรรมกำร 

9. นำงสำวนิภำพร พลสุวรรณ ผอ.กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์  กรรมกำร 
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 

10. นำงศรินยำ สุขรมณ์  ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน   กรรมกำร 

11. นำงร ำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ     กรรมกำร 

12. นำงอิชยำ สิงห์ค ำ  ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร ฯ   กรรมกำร 

13. นำงสำวนิตยำ  ตำตินิจ ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล    กรรมกำร 

14. นำยเวชยันต์ ภูละคร  ศึกษำนิเทศก์       กรรมกำรและเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  ดังนี้ 
1.1 ก ำกับ ดูแล กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2563 
1.2 มอบนโยบำยกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2563 
1.3 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2563 
1.4 ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผล ให้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
2. คณะกรรมการการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2563  ประกอบด้วย 
1. นำยอุดมสิน ค ำมุงคุณ  รอง ผอ.สพป.หนองคำย เขต 2 ประธำนกรรมกำร 

2. นำงอิสรีย์ ปิติฤทธิ์  รก.ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร   กรรมกำร 

3. นำงรำตรี  ฉันทพจน์  ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน   กรรมกำร 

4. นำยนภดล เสนำอำจ  ผอ.กลุ่มส่งเสริมจัดกำรศึกษำ  กรรมกำร 

5. นำงสำวนิภำพร พลสุวรรณ ผอ.กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร 

6. นำงศรินยำ สุขรมณ์  ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน  กรรมกำร  

7. นำงร ำเพย ทินกระโทก  ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ    กรรมกำร 

8. นำงสำวนิตยำ  ตำตินิจ  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล   กรรมกำร 

9. นำยสัมพันธ์ พันธ์พิม  ผอ.กลุ่มส่งเสริมทำงไกล ฯ   กรรมกำร 

 10. นำงอิชยำ สิงห์ค ำ  ผอ.กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร ฯ  กรรมกำร 

11.นำยเวชยันต์ ภูละคร  ศึกษำนิเทศก์ สพป.หนองคำย เขต 2   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 

มีหน้าที่  ดังนี้ 
 2.1 วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2563  ดังนี้  
  2.1.1 เปรียบเทียบผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2558 - 2563 
   2.1.2 วิเครำะห์ตัวชี้วัดเพื่อสังเครำะห์หำจุดเด่น และจุดด้อย  

  2.2. ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำร ในกำรพัฒนำตัวชี้วัดท่ีต้องพัฒนำ ตำมมำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 
  2.3. น ำแนวทำงกำรพัฒนำ เสนอผู้บริหำรตำมล ำดับช้ัน 

ให้คณะกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยให้เรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

หำกมีปัญหำ อุปสรรค ให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบโดยทันที  

 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ส่ัง ณ วันท่ี  14  เดือน  กรกฏำคม พ.ศ. 2564 

 

                                                  
             (นำงละออตำ พงษ์ฤทัศน์) 

                                      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำหนองคำย เขต 2 

 


