รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และการถอดบทเรียนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ปีงบประมาณ 2563

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

บทนำ
ควำมเป็นมำ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.)
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้าง ความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:
ITA)” เป็นกลยุทธ์ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ดาเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการ
พัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม และที่ผ่าน
มาพบว่า หลายหน่วยงานนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารการจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการให้บริการและการอานวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการ บริการสาธารณะด้วย
ความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้ ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความสาคัญกับการป้องกันใน
ประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ได้อย่างเท่าทัน
สถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะทาให้
การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทาง การพัฒนาและปรับปรุง
การทางานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย การดาเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสาเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยได้รับ ความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้าร่วมเป็นอย่างดี และได้รับเสียงสะท้อนว่าการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐนั้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้มีการตรวจสอบและสอบทาน
ตนเอง มีการปรับปรุงการดาเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที่ ยังขาดตกบกพร่อง มีการพัฒนา
ระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมทั้งต่อบุคลากร
ในหน่วยงานและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกาหนด
เป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้าน การทุจริต
และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) กาหนด ค่าเป้าหมายให้
หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อานาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดาเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทางาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต
รำยละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด IIT
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 1 – ตัวชี้วัดที่ 5 ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มี
ความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้อง
เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการ
ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วนถือเป็น
ลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมิน การรับรู้ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่น ในหน่วยงานทั้งใน
กรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสาคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี
หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะ
ก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต

ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากร ภายในหน่วยงานต่อการดาเนินการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ นับตั้งแต่ การจัดทา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงิน
ของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญกับการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 3 กำรใช้อำนำจ
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน หน่วยงานต่อการ ใช้อานาจของ
ผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การ
คัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึง
การใช้อานาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทาในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทาในสิ่งที่ ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้
ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอานาจ การซื้อขายตาแหน่ง
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ดังนี้ คือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่ม
หรือพวกพ้อง

ตัวชี้วัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ ใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากร ภายใน ในการนาทรัพย์สิน ของราชการของ
หน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนาไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดย
บุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้อง มีกระบวนการในการ
ขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนาไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงาน
จะต้องมีการกากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ดังนี

ตัวชี้วัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของ บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหา
การทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ ความสาคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิด การ
แก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา การ
ทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทาให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้
บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมี
กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนาผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ
จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทางาน เพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 6 ข้อ ดังนี้

รำยละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด EIT
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 6 – ตัวชี้วัดที่ 8 ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
เป็นตัวชีว้ ัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ของหน่วยงานต่อการคุณภาพการดาเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึด
หลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่าง เท่าเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการ/ให้บริการของหน่วยงาน แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
คุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและ
ส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มกี ารเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน ประกอบด้วยข้อคาถาม จานวน 5 ข้อ ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่อง
ต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูล ที่เผยแพร่
จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการดาเนินงานของหน่วยงานและข้อมูล ที่สาธารณชน
ควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคาติชม
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประเด็นสารวจ ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 5 ข้อ ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทางาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทางานของ หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนาเทคโนโลยี มาใช้ใน
การดาเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาส ให้ผู้รับบริการหรือ
ผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการด้วย ทั้งนี้
นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสาคัญกับการปรับปรุงการ
ดาเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 5 ข้อ ดังนี้

รำยละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 – ตัวชี้วัดที่ 10 ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูล
พื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่
แผนดาเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐำน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 กำรบริหำรงำน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต
เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ
(1) การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการ
ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสาคัญต่อผลการประเมิน เพื่อนาไปสู่การจัดทามาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกากับติดตามการนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วดั ย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 กำรดำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต
มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริตภำยในหน่วยงำน

ระเบียบวิธีกำรประเมิน
สาหรับระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

ตัวชี้วัดกำรประเมิน
ตัวชี้วัดการประเมิน จาแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อานาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดาเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทางาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต

เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จาแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้
1) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อานาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต
2) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบ
3) แบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต

กลุ่มประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง และกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (สำหรับแบบวัด IIT)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร
ผู้อานวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทางานให้กับหน่วยงาน มาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจานวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online
การกาหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่า เก็บตัวอย่ำงจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในไม่น้อยกว่ำ 50 ตัวอย่ำง กรณี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน จำนวนน้อยกว่ำ 50 คน ให้เก็บข้อมูลจำกผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภำยในทั้งหมด
*การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตนเอง

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (สำหรับแบบวัด EIT)
มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เคยมา
รับบริการหรือมาติดต่อกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นับตั้งแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา
การกาหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่า เก็บตัวอย่ำงจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกไม่น้อยกว่ำ 50 ตัวอย่ำง
*การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง
3) เว็บไซต์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (สำหรับแบบวัด OIT)
เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด และไม่มีการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ดูแลระบบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่ในการตอบแบบสารวจ หน่วยงาน
ละ 1 ชุด
กำรตอบแบบสำรวจ OIT ในแต่ละข้อคำถำม ให้ผู้ดูแลระบบของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำระบุ
URL ของหน้ำใดหน้ำหนึ่งบนเว็บไซต์หลักของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่
ของกำรเปิดเผยข้อมูล โดยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสำมำรถระบุ URL ได้มำกกว่ำ 1 URL ในแต่ละข้อ
กรณีที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อจากัดหรือเหตุผลความจาเป็น ทาให้เผยแพร่ข้อมูล ได้ไม่ตรง
ตามรายละเอียดที่กาหนดหรือไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่กาหนดตามแบบสารวจ OIT ได้
ให้หน่วยงานอธิบายเหตุผลความจาเป็นประกอบโดยละเอียด

กำรประมวลผลคะแนน
การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามลาดับ ดังนี้

ผลกำรประเมินตำมเป้ำหมำย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.
2561 - 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้กาหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้กาหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต 2 ประจำปีงบประมำณ 2563

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จะเห็นว่ามีคะแนนในตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบร
หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คะแนนที่ได้ 50.00 และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คะแนนที่ได้ 0.00 เนื่องจากไม่มีการแสดงมาตรการที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจน
เมื่อคะแนนในภาครวมไม่ผ่านการนประเมิน คือ 75.60 ผู้บริหารจึงกาหนดให้ดาเนินการถอดบทเรียน
เพื่อนาผลที่ได้มาพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และนาไปเป็นเครื่องมือในการดาเนินงงานในปีงบประมาณ
ต่อไป โดยกาหนดมาตรการดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดในการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา นาข้ออ่อนด้อยมาพัฒนาโดยการส่งเสริมให้มี
การศึกษาดูงานจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผลคะแนนในการประเมินอยู่ที่ระดับ 1-10 โดย
เลือกศึกษาที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
2. กาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานโดยจัดทาคาสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ประเมินฯ
3. กาหนดให้มีการประชุมชี้แจงการดาเนินงานเป็นรายข้อ
4. กาหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ
5. กาหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน

การกาหนดมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 2 ปี 2564 ไดกาหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซึ่งเกิดจากการวิเคราะหผลการประเมิน ITA
ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงจุดที่ตองพัฒนาตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ OIT คือ ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้คะแนนร้อยละ
50.00 เปนคะแนนจากการประเมินการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งมีข้อมูลไม่ครบถ้วนในแต่ละตัวชี้วัดย่อย จึงกาหนด
มาตรการให้กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาเนินการจัดทาข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันครบถ้วนทุกรายละเอียดในแต่ละตัวชี้วัด
นโยบายการป้องกันการทุจริต
การขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 2 ปี 2564 ไดกาหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ซึ่งเกิดจากการวิเคราะหผลการประเมิน ITA
ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงจุดที่ตองพัฒนาตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ OIT คือ ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 0.00
เป็นคะแนนจากการประเมินการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ทาให้
ไม่มีคะแนน จึงกาหนดมาตรการให้กลุ่มอานวยการ ดาเนินการจัดทามาตรการให้สอดคล้องกับการประเมิน

แนวทางในการพัฒนาสูการปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่ 9 ตัวชีว้ ัดย่อยที่ 9.4 การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. การสรางการรับรูเกี่ยวกับนโยบายหรือแผนการบริหารละพัฒนากทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับใน
หน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการสารวจแผนฯ ว่ามีเนื้อหา
ครอบคลุมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรมหรือไม่
2. การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องแสดงการดาเนินการตามนโยบายหรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนกาลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่ยงาน การพัฒนาบุคลากร การสรน้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรม
และรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
3. การรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ต้องแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล มีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ ผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผูรับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

แนวทางในการพัฒนาสูการปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ตัวชี้วัดที่ตัวชี้วัดที่ 10 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
1. สร้างความรู้ความเข้าใจโดยการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ให้บุคลากรภายในรับทราบผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิเคราะห์จุดอ่อน ข้อบกพร่อในการดาเนินงานแล้วนาผลไปพัฒนา สู่การปฏบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2. กาหนดผู้รับผิดชอบ กาหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกาหนดแนวทางการกากับติดตาม และ
รายงานผล
ผูรับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2
ที่ ๑๕๒ /256๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบตัวชี้วัดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ (Integrity Transparency Assessment Online : ITA Online)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔
………………………………………….
ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร่วมกับสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.) ดำเนินโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS)
ซึ่งเป็นกำรประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน นั้น
สำหรับกำรประเมินตัวชี้วัดที่ 9. กำรเปิดเผยข้อมูล และ 10. กำรป้องกันกำรทุจริต โดยมี
เครื่องมือที่ใช้สำหรับกำรประเมิน คือ แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT) ซึ่งมี 4๓ ตัวชี้วัดย่อย โดยให้ดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผย
ข้อมูล และรำยละเอียดข้อมูลที่ต้องเผยแพร่
เพื่อให้กำรดำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบ กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔ ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วยบุคคลดังนี้
1. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2
2. ว่ำที่ ร.ต.สุพจน์ บุญยืน
รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 2
๓. นำยพงศ์สันต์ โตเจริญ
รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 2
๔. ว่ำที่ ร.ท.ศุภวัชร ชำนำญนำค
รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต 2
๕. นำงสำวบงกช สงกรำนต์
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
๖. นำยสยำม สุริยจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๗. นำยมำโนช โคมเดือน
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล ฯ
๘. นำยบัญหำญ เดชเฟื่อง
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
๙. นำงจินตนำ กฐินทอง
ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
1๐. นำงสำวมะลิ ลือตระกูลประวัติ
ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

-21๑. นำงคุณัญญำ ใสสุก
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่แทน ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร
1๒. นำงชิดชญำ ฆังคะรัตน์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
กรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่แทน ผอ.กลุ่มพัฒนำครูฯ
1๓. นำงสำวกนกกำนต์ สิรกนก
นิติกรชำนำญกำร
กรรมกำร
ปฏิบัติหน้ำที่แทน ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี
1๔. นำงนัฐพร วิเวกชำติ
ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
1๕. นำงสำวอนรรฆรียำ หนุนชู
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ อำนวยควำมสะดวก ให้คำปรึกษำ เสนอแนะแนวทำงวิธีกำรดำเนินงำนให้บรรลุผลตำม
เป้ำหมำย ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.) และ
สำนักงำนคณะกรรมกำร กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำหนด
๒. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ในการตอบตามประเด็นคาถามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ตัวชี้วัดที่ ๙.1 ข้อมูลพื้นฐาน O1 – O3
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยกำร
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน O๔
กลุม่ ที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบำยและแผน
ข้อมูลการติดต่อ O5, กฎหมายที่เกี่ยวข้อง O๖
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยกำร
การประชาสัมพันธ์ O๗
กลุม่ ที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยกำร
Q&A O๘, Social Network O๙
กลุม่ ส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล
ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การดาเนินงาน O๑๐ – O๑๒
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบำยและแผน
การปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O๑๓
กลุ่มที่รับผิดชอบ ทุกกลุ่ม
การให้บริการ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ O๑๔
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยกำร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ O๑๕
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยกำร
รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ O๑๖
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยกำร
E-Service O๑๗
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ
/ตัวชี้วัดที่ ๙.๓..

-๓ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารงานงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี O18 – O๒๐
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์/กลุ่มนโยบำยและแผน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O๒๑ –O๒๔
กลุม่ ที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 – O28
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล/กลุ่มพัฒนำครูฯ
ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ O29 – O31
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มกฎหมำยและคดี
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น O32
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มกฎหมำยและคดี/กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O33
กลุ่มที่รับผิดชอบ ทุกกลุ่ม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร O๓๔
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยกำร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร O๓๕
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยกำร/กลุ่มนโยบำยและแผน
การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจาปี O3๖
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยกำร/กลุ่มกฎหมำยและคดี
การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต O37
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยกำร/กลุ่มกฎหมำยและคดี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร O38
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยกำร/กลุ่มนโยบำยและแผน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O39
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยกำร/กลุ่มกฎหมำยและคดี
รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริต O๔๐
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยกำร/กลุ่มกฎหมำยและคดี
การรายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี O๔๑
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยกำร/กลุ่มกฎหมำยและคดี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน O๔๒
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยกำร/กลุ่มกฎหมำยและคดี
/กำรดำเนินกำร.....

-๔การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและคามโปร่งใสภายในหน่วยงาน O๔๓
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยกำร/กลุ่มกฎหมำยและคดี
มีหน้าที่ ดำเนินกำรรวบรวมข้อมูลตำมตัวชี้วัดที่ ๙ ชี้วัดที่ ๑๐ โดยให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและ
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่กำหนดให้ครบทุกประเด็นส่งคณะกรรมกำรตรวจเอกสำรกำรเปิดเผยข้อมูลตำมกำหนด
๓. คณะกรรมการตรวจเอกสารการเปิดเผยข้อมูล
๑. นำยทวีสิทธิ์ มั่นจิต
ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒
ประธำนกรรมกำร
๒. ว่ำที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน
รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำยสยำม สุริยจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
๔. นำยบัญหำญ เดชเฟื่อง
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำร
๕. นำงสำวบงกช สงกรำนต์
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
กรรมกำร
๖. นำงสำวกนกกำนต์ สิรกนก
นิติกรชำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่แทน
กรรมกำร
ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี
๗. นำงนัฐพร วิเวกชำติ
ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๘. นำงสำวอนรรฆรียำ หนุนชู
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ตรวจสอบเอกสำร ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยให้เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตำมรำยละเอียดข้อมูลที่กำหนดใน
หลักเกณฑ์กำรประเมิน
๔. คณะกรรมการกำรดำเนินกำรเปิดเผยข้อมูล และกำรจัดระบบข้อมูล
๑. ว่ำที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน
รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรำ เขต ๒
ประธำนกรรมกำร
๒. นำงนัฐพร วิเวกชำติ
ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
รองประธำนกรรมกำร
๓. นำงสำวอนรรฆรียำ หนุนชู
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
กรรมกำร
๔. นำงสำวศศิภรณ์ อิ่นภำ
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
กรรมกำร
๕. นำงสำวญำณินท์ ใสสุก
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
กรรมกำร
๖. นำยจิรวัฒน์ วิเวกชำติ
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
กรรมกำร
๗. นำงคุณัญญำ ใสสุก
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ปฏิบัติหน้ำที่แทน ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล
๘. นำยสรำยุทธ์ ล่ำมกระโทก
เจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบ ICT
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้าที่ นำข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน และพัฒนำระบบพร้อมจัดระบบข้อมูลให้
สำมำรถตรวจสอบได้ เข้ำถึงง่ำย สะดวก และเป็นสำธำรณะ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕6๔

(นำยทวีสิทธิ์ มั่นจิต)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 2

บันทึกข้อความ
ส่วนรำชกำร กลุ่มอานวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โทร.๐-๓๘๕๕-๑๔๕๖ ต่อ ๑๕
ที่
ศธ ๐๔๐๓๓/๒๐๓๐
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ปรจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เรียน รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อานวยการกลุ่ม
ทุกกลุ่ม และผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จะดาเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้รับผิดชอบ จึงได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์
(Integrity Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.256๔ ดังแนบมำ
พร้อมนี้
ในกำรดำเนินกำรดังกล่ำว ขอให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขการประเมิน
สาหรับการดาเนินการตามแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT) ให้ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลสำรเทศ เอกสำรในแต่ละประเด็นข้อ
คำถำม ให้ถูกต้อง และเป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
และให้คำนึงถึงผลกำรถอดบทเรียนและข้อแนะนำในแต่ละตัวชี้วัด (แนบท้ำยหนังสือนี้) โดยให้ผู้รับผิดชอบ
ตามคาสั่งฯ ดาเนินการส่งเอกสารที่จะต้องเปิดเผยให้กับคณะกรรมการตรวจเอกสารการเปิดเผยข้อมูล
ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อตรวจสอบ แก้ไข และดำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลบนเว็ปไซต์ต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและดำเนินกำร

(นำยทวีสิทธิ์ มั่นจิต)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒

ระเบียบวำระกำรประชุมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒
---------------------------ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
ระเบียบวำระที่ ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทรำบ
๓.๑ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment
Online: ITA Online) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดปฏิทินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency
Assessment Online: ITA Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้ศึกษากาหนดระยะเวลาและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินตามช่วงเวลาการประเมินตามปฏิทิน
การประเมิน
ตามปฏิทินการประเมินฯ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดช่วง
การประเมิน โดยจะส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ให้สานักงาน
เขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาตอบ ขณะนี้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT) ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ แล้ว

-๒๓.๒ กำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT)
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จาแนกออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่
๑) การปฏิบัติหน้าที่
๒) การใช้งบประมาณ
๓) การใช้อานาจ
๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
๖) คุณภาพการดาเนินงาน
๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
๘) การปรับปรุงระบบการทางาน
๙) การเปิดเผยข้อมูล
๑๐) การป้องกันการทุจริต
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) โดยผู้มีรายชื่อตอบแบบวัดการรับรู้ฯ สามารถเข้าไปตอบได้ตาม QR Code ที่กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ จัดส่งให้ โดยตอบตัวชี้วัดที่ ๑ – ๕ จานวน ๓๐ ข้อคาถาม รายละเอียดดังแนบ
มติที่ประชุม ..................................................................................
ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ
๔.๑ แบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT)
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT) เป็นตัวชีว้ ัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ
(1) ข้อมูลพื้นฐำน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐำน ข่ำวประชำสัมพันธ์ และกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) กำรบริหำรงำน
ได้แก่ แผนดำเนินงำน กำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร (3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ ได้แก่ แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจำปี และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ (4) กำรบริหำรและพัฒนำ ทรัพยำกรบุคคล
ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
และหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และ (5) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน
ได้แก่ กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน
โดยดาเนินการในตัวชี้วัดที่ ๙ – ๑๐ รายละเอียดดังแนบ
เพื่อให้การดาเนินงานในตัวชี้วัดที่ ๙ – ๑๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้รับผิดชอบ
จึงได้ร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานฯ เพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณามาพร้อมนี้
มติที่ประชุม ..................................................................................

-๓–
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
เลิกประชุมเวลา ................... น.

รำยงำนกำรประชุมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๒๑ มิถุนำยน ๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต ๒
---------------------------ผู้มำประชุม
๑. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน
๒. นายพงศ์สันต์ โตเจริญ
๓. ว่าที่ร้อยโทศุภวัชร ชานาญนาค
๔. นางนัฐพร วิเวกชาติ
๕. นางสาวบงกช สงกรานต์
๖. นางสาวกาญจนา รุณเกตุ
๗. นางสาววารุณี ลิ้มสุขศิริ
๘. นางสาวมาเลียม จิตตมงคล
๙. นางวรัชญา รักยศ
๑๐. นางภัททิรา ทรัพย์เย็น
๑๑. นางสาวอารยา นันทวิชิต
๑๒. นางสาวกนกพร วรรณสูญ
๑๓. นางสาวจารุณี รักษาทรัพย์
๑๔. นางสาวจารุวรรณ ชาวกล้า
๑๕. นางชิดชญา ฆังคะรัตน์
๑๖. นายบัญหาญ เดชเฟื่อง
๑๗. นางภัทรวดี เดชเฟื่อง
๑๘. นางหทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์
๑๙. นายคัมภีร์ ไกรล้อมบุญ
๒๐. นางจินตนา กฐินทอง
๒๑. นางนบชุลี เสาวนา
๒๒. นายสรายุทธ์ ล่ามกระโทก
๒๓. นางสุมาลี สุริยะ
๒๔. นายมาโนช โคมเดือน
๒๕. นางสาวมุจลินท์ ชานาญช่าง
๒๖. นางรัศมี มีเดช
๒๗. นางพัชยา ซือมงกง
๒๘. นางสาวขนิษฐา ส่องแสงจันทร์

รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประธาน
รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒
รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒
ผอ.กลุ่มอานวยการ
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส
นักวิชาการเงินและบัญชีฯ
นักวิชาการศึกษาฯ
นักวิชาการเงินและบัญชีฯ
นักวิชาการพัสดุฯ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นักวิชาการเงินและบัญชีฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT
นักทรัพยากรบุคคลฯ
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ศึกษานิเทศก์ฯ
ศึกษานิเทศก์ฯ
นักวิชาการศึกษาฯ

-๒๒๙. นางสาววรรณวิชญา คาธง
เจ้าพนักงานธุรการฯ
๓๐. นายนพณัฐ บุญแก้ว
พนักงานธุรการ
๓๑. นายสมทรง แสงสว่าง
ช่างไฟฟ้า
๓๒. นางอังสุมารินท์ สืบสอาด
นักทรัพยากรบุคคลฯ
๓๓. นายสินธ์ ศรีพลพา
ศึกษานิเทศก์ฯ
๓๔. นายสุวิจักขณ์ โสมเมา
แม่บ้าน
๓๕. นางทุเรียน เข็มศิริ
พนักงานทาความสะอาด
๓๖. นางสาวญาณินท์ ใสสุก
เจ้าหน้าที่ธุรการ
๓๗. นางสาวศศิภรณ์ อิ่นภา
นักจัดการงานทั่วไปฯ
๓๘. นางสาวอนรรฆรียา หนุนชู
นักจัดการงานทั่วไปฯ
๓๙. นายภควัต ตลับเพชร
ศึกษานิเทศก์ฯ
๔๐. นายสยาม สุริยจันทร์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
๔๑. นางประภาพร มั่นเจริญ
ศึกษานิเทศก์ฯ
๔๒. นางกัลยาธร กระแสร์เสียง
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
๔๓. นายมนูญ ศรีนวลสกุลนี
พนักงานขับรถ
๔๔. นายไพสันต์ กิมสือ
พนักงานธุรการ
๔๕. นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์
นักประชาสัมพันธ์ฯ
เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๓๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้กล่าวเปิดประชุมและ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
ไม่มี
ระเบียบวำระที่ ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มี
ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทรำบ
๓.๑ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment
Online: ITA Online) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดปฏิทินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency
Assessment Online: ITA Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้ศึกษากาหนดระยะเวลาและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินตามช่วงเวลาการประเมินตามปฏิทิน
การประเมิน
ตามปฏิทินการประเมินฯ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดช่วง
การประเมิน โดยจะส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ให้สานักงาน
เขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้องเผยแพร่

และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาตอบ ขณะนี้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT) ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ แล้ว
๓.๒ กำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT)
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จาแนกออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่
๑) การปฏิบัติหน้าที่
๒) การใช้งบประมาณ
๓) การใช้อานาจ
๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
๖) คุณภาพการดาเนินงาน
๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
๘) การปรับปรุงระบบการทางาน
๙) การเปิดเผยข้อมูล
๑๐) การป้องกันการทุจริต
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) โดยผู้มีรายชื่อตอบแบบวัดการรับรู้ฯ สามารถเข้าไปตอบได้ตาม QR Code ที่กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ จัดส่งให้ โดยตอบตัวชี้วัดที่ ๑ – ๕ จานวน ๓๐ ข้อคาถาม รายละเอียดดังแนบ
จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดแต่ละข้อคาถามโดยให้พิจารณาตามข้อเท็จจริงและการรับรู้ของตนเอง
และดาเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ฯ ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ
๔.๑ แบบวัดกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT)
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT) เป็นตัวชีว้ ัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ
(1) ข้อมูลพื้นฐำน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐำน ข่ำวประชำสัมพันธ์ และกำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) กำรบริหำรงำน
ได้แก่ แผนดำเนินงำน กำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร (3) กำรบริหำรเงินงบประมำณ ได้แก่ แผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจำปี และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ (4) กำรบริหำรและพัฒนำ ทรัพยำกรบุคคล
ได้แก่ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล และ
หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และ (5) กำรส่งเสริมควำมโปร่งใสในหน่วยงำน
ได้แก่ กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน
โดยดาเนินการในตัวชี้วัดที่ ๙ – ๑๐ รายละเอียดดังแนบ

เพื่อให้การดาเนินงานในตัวชี้วัดที่ ๙ – ๑๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้รับผิดชอบ จึงได้
ร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานฯ เพื่อให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา
๑.ที่ประชุมได้ร่วมถึงพิจารณา/อภิปรายผลการดาเนินงานการถอดบทเรียนผลการ
ดาเนินงานในปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ O๑ – O๔๓ เป็นรายข้อ เพื่อช่วยกันเติมเต็มและพัฒนาให้ผลการดาเนินงาน
ประจาปี ๒๕๖๔ เป็นไปตามเป้าหมายคือได้คะแนนร้อยละ ๘๕.๐๐ ระดับ A
๒. ขอเพิ่มเติมคณะกรรมการดาเนินการเปิดผยข้อมูล จานวน ๑ ราย คือ นางสาวศศิภรณ์
อิ่นภา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามเสนอ และให้กลุ่มอานวยการถ่ายเอกสารผลการถอดบทเรียน
ให้แก่ผู้รับผิดชอบเพื่อดาเนินการต่อไป
ระเบียบวำระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ ประธานฯ ได้เน้นย้าการดาเนินงานให้เป็นไปตามเณฑ์การประเมิน และให้นาผลการ
ถอดบทเรียนมาศึกษารายละเอียดและบูรณาการให้เป็นไปตามบริบทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลำ ......๑๔.๓๐... น.
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