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ค าน า 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 2 ซึ่งเป็นไปตามแบบรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ที่กลุ่ม
งานได้รายงานผลการด าเนินงานมาให้ ซึ่งรายงานผลการใช้มาตรการตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ประกาศให้ข้าราชการในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติตามมาตรการ เพ่ือน าสู่
การแก้ไขข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่ได้จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
อันส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีการบริหารจัดการ และปฏิบัติภารกิจ
งานที่รับผิดชอบ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ปลอดการทุจริต เป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาล 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ "ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต(Zero Tolerance and Clean Thailand)" ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้างวัฒนธรรมการ
ต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่
ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนา
ระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การ
ทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้
การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕0 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ และ
นโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ อย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ
ทุกหน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และในการนี้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดให้ทุกส านักงานเขตพ้ืนที่ต้องเข้ารับการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ และ
ประเมินต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นกลยุทธ์เชิงรุก 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ซึ่งส านักงานป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ก าหนดให้ทุกหน่วยงานต้องด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ต้องรับการประเมินทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๘๕ และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการเปลี่ยนแปลง  
แนวทางการประเมิน โดยเป็นการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานที่แสดงถึงความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สาธารณชนรับทราบเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานเขต จ านวน  
๑๐ ตัวชี้วัด 

๑. การปฏิบัติหน้าที่ 
2. การใช้งบประมาณ 
๓. การใช้อ านาจ 
๔. กรใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6. คุณภาพการด าเนินงาน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8. การปรับปรุงระบบการท างาน 
9. การเปิดเผยข้อมูล 
10. การป้องกันการทุจริต 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องด าเนินการ 
ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโดยรับการประเมินตามเกณฑ์ที่ส านักงานป.ป.ช. และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดอย่างต่อเนื่อง และในการป้องกันการทุจริต จะต้องมี  
การจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพ่ือป้องกันการทุจริต ซึ่งจะต้องมี  
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับประเด็นที่เป็นจุดแข็งและจุด  
ที่ควรพัฒนา เพื่อจัดท าแนวทางการพัฒนา ก าหนดเป็นมาตรการเพื่อด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินการ
ดังกล่าว ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 พร้อมทั้งมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖4 ขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือทราบผลการการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
๒. เพ่ือทราบปัญหา อุปสรรค และได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุง พัฒนามาตรการ

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 2 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนก ออกเป็น ๓ เครื่องมือ ดังนี้ 
๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment : IIT หมายถึง บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/
หัวหน้า ข้าราชการพนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงาน ที่ท างนให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เคยมารับบริการหรือ
มาติดต่อกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นับตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ เป็นต้นมา 

๓) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OITเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินทั้งหมด และ
ไม่มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ในการตอบแบบส ารวจ
หน่วยงานละ ๑ ชุด โดยเข้าระบบ ITASเพ่ือตอบแบบส ารวจ ๑ ชุด การตอบแบบส ารวจ OIT ในแต่ละข้อ
ค าถาม ให้ผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพ้ืนที่ระบุURL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนหน้าเว็บไซต์หลักของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถ
ระบุ URL ได้มากกว่า ๑ URL ในแต่ละข้อ 

 
 
 
 
 

 
 



3 
 

การรายงานผลการประเมิน 
 การรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน 
(Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 - 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 - 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 - 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 - 74.99 ไม่ผ่าน 

D Poor 55.00 - 64.99 ไม่ผ่าน 

E Extremely Poor 50.00 - 54.99 ไม่ผ่าน 

F Fail 0 - 49.99 ไม่ผ่าน 
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ส่วนที่ ๒ 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดการประเมินจ านวน ๑๐ ตัวชี้วัด โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 81.53 ถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับ B (Good)  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ตามค าสั่งที่ 74/2565 
ลงวันที่ 20 เมษายน ๒๕๖5 ซึ่งได้ประชุมคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทาง
การน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติและก าหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1.วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 จ าแนกตามเครื่องมือที่ใช้ใน 
การประเมินโดยมีคะแนนทั้ง ๓ ส่วน ตามแหล่งข้อมูลการประเมิน ดังนี้ 

- คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : 
IIT) ประจ าปี ๒๕๖4 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย ๒9.27 จากค่าน้ าหนักคะแนน ๓๐ คะแนน 

- ผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) ประจ าปี ๒๕๖4 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย ๒9.82 จากค่าน้ าหนักคะแนน ๓๐ 
คะแนน 

- คะแนนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) ประจ าปี ๒๕๖4 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย ๒2.44 จากค่าน้ าหนักคะแนน ๔๐ 
คะแนน 
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แผนภาพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักคะแนนตามแหล่งข้อมูล 
 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 ได้คะแนนโดยรวมเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 81.53 ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การด าเนินงานอยู่ในระดับ B(G๐๐d) นั้นคือ หน่วยงานต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงและสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ความตระหนักต่อบุคลากรภายในหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ให้มากขึ้น 

๒. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4จ าแนกรายละเอียด
ตามตัวช้ีวัด เรียงจากคะแนนสูงสุดไปหาต่ าสุด ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 6 คุณภาพการด าเนินงาน 99.65 AA ผ่าน 
2 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 99.40 AA ผ่าน 

3 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 99.14 AA ผ่าน 

4 4 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 98.62 AA ผ่าน 

5 1 การปฏิบัติหน้าที่ 98.03 AA ผ่าน 

6 3 การใช้อ านาจ 97.82 AA ผ่าน 

7 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 97.79 AA ผ่าน 

8 2 การใช้งบประมาณ 95.61 AA ผ่าน 

9 9 การเปิดเผยข้อมูล 62.20 D ไม่ผ่าน 
10 10 การป้องกันการทุจริต 50.00 E ไม่ผ่าน 
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แผนภาพที่ 2 ผลการประเมินจ าแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัด 
 

หลังจากการร่วมวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส คณะกรรมการฯ ตามโครงการ  
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพ้ืนที่การศึกษา มีตัวชี้วัด จ านวน ๕ ตัวชี้วัด ที่มีค่า
คะแนนไม่ถึงร้อยละ 9๕ คะแนน ตามกระบวนงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาเป็นจุดที่ควรพัฒนาให้ถึงระดับ AA (Excellence) ดังนี้ 
 

2.1การเปิดเผยข้อมูล 
 การเปิดเผยข้อมูลได้คะแนนเท่ากับร้อยละ62.20เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซตห์น่วยงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็นคือ (1) ข้อมูล
พ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงานได้แก่แผนปฏิบัติการการปฏิบัติงาน
และการให้บริการ (3) การบริหารงบประมาณได้แก่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหา พัสดุ (4) การบริหารงานบุคคลได้แก่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการด าเนินการตาม
นโยบายหลักเกณฑ์ การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน
ได้แก่การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

2.2การป้องกันการทุจริต 
 การป้องกันการทุจริตได้คะแนนเท่ากับร้อยละ62.20เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 
2 ประเด็นคือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตได้แก่เจตจ านงสุจริตของผู้บริหารการประเมินความ
เสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริตการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและ  
(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตได้แก่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริต 7 มาตรการ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
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มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตมาตรการป้องกัน
การรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและมาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 อยู่ในระดับ B (Good) ซึ่งมีผลการประเมินระดับต่างๆ ดังนี้ 

- ผลการประเมินที่อยู่ในระดับ AA (Excellence) จ านวน 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80 ของตัวชี้วัด 
ทั้งหมด นั้นหมายความว่า หน่วยงานต้องมีการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส  
โดยเฉพาะด้านการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต คุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน 

- ผลการประเมินที่อยู่ในเกณฑ์ท่ี ไม่ผ่าน อยู่ในระดับ D (Poor)และ F (Fail)จ านวน 2 ตัวชี้วัด  
คิดเป็นร้อยละ 20 ของตัวชี้วัดทั้งหมด นั้นหมายความว่า หน่วยงานต้องเร่งพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สร้างความตระหนัก
และการรับรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้แก่บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 อย่างเร่งด่วนและเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะด้านการเปิดเผยข้อมูล 
และการป้องกันการทุจริต เพื่อน าไปสู่การเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต  
และปราศจากการคอรัปชั่น เป็นเขตสุจริตที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

 3. ผลการประเมิน ITA ในระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต2 
(2560 - 2564) ย้อนหลัง 4 ปีสรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA ระดับ ผลต่างของคะแนน พัฒนาการ 
2560 77.60 B - - 
2561 75.90 B -1.70 ลดลง 
2562 85.43 A +9.53 เพ่ิมข้ึน 
2563 75.13 B -10.30 ลดลง 
2564 81.53 B +6.40 เพ่ิมข้ึน 

 

 
 

แผนภาพ 3 แผนภาพรวมคะแนน ITA ย้อนหลัง 4 ปี 

68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88

2560

2561

2562

2563

2564



8 
 

 4. สรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 จ าแนกตามตัวช้ีวัด และ
จ าแนกตามเครื่องมือประเมิน ที่มีคะแนนสูงสุด 3 ล าดับแรก และคะแนนต่ าสุด 3 ล าดับสุดท้าย มีผล ดังนี้ 

๔.๑ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จ าแนกตามตัวชี้วัด และเครื่องมือประเมิน ที่มีคะแนนสูงสุด ๓ ล าดับแรก คือ 

๔.๑.๑ มีผลการประเมินคะแนนสูงสุดล าดับที่ ๑ คือ คุณภาพการด าเนินงาน (๙9.65) 
๔.๑.๒ มีผลการประเมินคะแนนสูงสุดล าดับที่ ๒ คือ การปรับปรุงการท างาน (๙9.40) 
๔.๑.๓ มีผลการประเมินคะแนนสูงสุดล าดับที่ ๓ คือ ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๙9.14) 

๔.๒ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จ าแนกตามตัวชี้วัดและเครื่องมือประเมินที่มีคะแนนต่ าสุด ๓ ล าดับสุดท้าย คือ 

๔.๒.๑ มีผลการประเมินคะแนนต่ าสุดล าดับที่ ๑ คือ การป้องกันการทุจริต (50.00) 
๔.๒.๒ มีผลการประเมินคะแนนต่ าสุดล าดับที่ ๒ คือ การเปิดเผยข้อมูล (62.20) 
๔.๒.๓ มีผลการประเมินคะแนนต่ าสุดล าดับที่ ๓ คือ การใช้งบประมาณ (๙5.61) 
 

๕. ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕'๖4 จ าแนก
ตามรายตัวชี้วัด ๑๐ ตัวช้ีวัด มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 
ตัวช้ีวัด/รายละเอียด จุดแข็ง จุดอ่อน 

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ 
คะแนน 98.03 ระดับ AA 
ผ่านการประเมิน 

บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใสเป็นไป
ตามข้ันตอน ระยะเวลา และเท่าเทียมกันและ
ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจ มีความ
เสียสละ รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ไม่มีการ
เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ทั้ง
ในหน่วยงานหรือต่อบุคคลภายนอก ทั้งในช่วง
เทศกาลหรือวาระส าคัญต่างๆ ตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบาง
ประเด็นแต่อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ 
*ไม่ต้องจัดท ามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 
 

ตัวขี้วัดที่ ๒ การใช้
งบประมาณ 
คะแนน ๙5.61 ระดับ A 
ผ่านการประเมิน 

มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมี
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การเบิกจ่ายเงินของบุคลากร
เป็นไปตามข้อเท็จจริง ถูกต้องตามระเบียบ 
และกฎหมาย เช่น ค่าท างานล่วงเวลาค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเดินทาง ฯลฯ นอกจากนี้ยังเปิด
โอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ด้วย 

การจัดซื้อจัดจ้างในบางรายการ
ไม่เป็นไปตามกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างอาจเอื้อประโยชน์
ให้กับตนเองและพวกพ้องได้ 
เช่น การจัดซื้อจัดจ้างค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม การจัดจ้างท าเอกสาร 
*ควรจัดท ามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 
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ตัวช้ีวัด/รายละเอียด จุดแข็ง จุดอ่อน 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
คะแนน ๙๗.82 ระดับ AA 
ผ่านการประเมิน 

มีการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นธรรม โปร่งใส การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือ
เลื่อนต าแหน่ง เข้าอบรม การมอบรางวัลต่างๆ
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ผู้บริหาร
ไม่มีการสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าธุระส่วนตัว 
หรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และไม่มีการแทรกแซง
การบริหารงานบุคคล รวมทั้งการซื้อขายต าแหน่ง
และไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบาง
ประเด็นแต่อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 
**ไม่ต้องจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 
 

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สิน 
ของทางราชการ 
คะแนน ๙8.62 ระดับ AA 
ผ่านการประเมิน 

ไม่มีการน าทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของ
ตนเองหรือไปให้ผู้อ่ืน และมกระบวนการในการให้
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการและเป็นไปตามแนวปฏิบัติ เช่น การขอใช้
ห้องประชุม การขอใช้รถยนต์ เป็นต้น 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบาง
ประเด็นแต่อยู่ 
ในระดับท่ียอมรับได้ 
*ไม่ต้องจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 
 

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 
คะแนน 97.79 ระดับ AA 
ผ่านการประเมิน 

นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ให้
ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง 
โดยมีการก าชับและทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดท าแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมีการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตภายในหน่วยงานเพื่อให้การทุจริตภายใน
หน่วยงานลดน้อยลงหรือไม่มีการทจริตเกิดข้ึน มี
ช่องทางการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ มีการ
เผยแพร่แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ซึ่งสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรภายใน ในการร้องเรียน
เมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการ
น าผลการตรวจสอบภายในและสนง.ปปช.มาใช้
ปรับปรุงการท างานเพื่อป้องกันการทุจริต 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบาง
ประเด็นแต่อยู่ 
ในระดับท่ียอมรับได้ 
*ไม่ต้องจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 
 

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการ 
ด าเนินงาน 
คะแนน ๙9.65 ระดับ AA 
ผ่านการประเมิน 

บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรฐานการ 
ปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดตาม 
ขั้นตอน ระยะเวลาและเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ 
ให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาและไม่เรียกรับ 
หรือไม่ให้เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบาง
ประเด็นแต่อยู่ 
ในระดับท่ียอมรับได้ 
*ไม่ต้องจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
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ตัวช้ีวัด/รายละเอียด จุดแข็ง จุดอ่อน 
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพ 
การสื่อสาร 
คะแนน ๙9.14 ระดับ AA 
ผ่านการประเมิน 
 

มีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ 
ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูล 
ที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันมี 
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ติชมและช่องทาง 
ถามตอบ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทาง 
เว็บไชต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ 
กล่องรับฟังความคิดเห็น แสดงหมายเลข 
โทรศัพท์ โทรสาร e-mail ของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาแสดงความ 
คิดเห็น และถามตอบร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ 
อย่างสะดวก และรวดเร็ว 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบาง
ประเด็นแต่อยู่ 
ในระดับท่ียอมรับได้ 
*ไม่ต้องจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุง 
ระบบการท างาน 
คะแนน ๙9.40 ระดับ AA 
ผ่านการประเมิน 

บุคลากรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มีการน า 
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิด 
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเปิดโอกาส 
ให้ผู้รับบริการและผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน โดย 
ส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการ 
ให้บริการของ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบาง
ประเด็นแต่อยู่ 
ในระดับท่ียอมรับได้ 
*ไม่ต้องจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผย
ข้อมูล 
คะแนน 62.20 ระดับ D 
ไม่ผ่านการประเมิน 

มีการเผยแพร่ข้อมูลในการด าเนินงานที่แสดง 
ถึงการด าเนินงานที่เป็นธรรม โปร่งใสในการ 
ด าเนินงานที่มีความครบถ้วน ถูกต้องเป็น 
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
จ านวน ๕ ประเด็น ๑.ข้อมูลพื้นฐาน ๒. การ
บริหารงาน ๓.การบริหารเงินงบประมาณ๔.การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล๕.การส่งเสริม
ความโปร่งใสในหน่วยงาน 

การเปิดเผยข้อมูลในบาง
ประเด็น การบริหารเงิน
งบประมาณ และการ
ส่งเสริมความโปร่งใสใน
หน่วยงานยังไม่มีความ
ชัดเจนและสอดคล้องกับ
ภารกิจการให้บริการ 
*ต้องจัดท ามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 

ตัวชี้วัดที่ ๑0 การป้องกัน 
การทุจริต 
คะแนน 50.00 ระดับ F 
ไม่ผ่านการประเมิน 

มีการเผยแพร่ข้อมูลการทุจริตที่เป็นปัจจุบันบน 
เว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
แต่ยังขาดการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่ 
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สาธารณชน 
ได้รับรู้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 
ใน ๒ ประเด็น คือ ๑.การด าเนินการเพ่ือ 
ป้องกันการทุจริต และ ๒.การจัดท ามาตรการ 
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

*ควรจัดท ามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 
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๗. ผลการวิเคราะห์เป็นประเด็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน ของส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ซึ่งคณะกรรมการจัดท ามาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อน ๑0 ตัวชี้วัด และได้
ร่วมกันก าหนดประเด็นที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ซึ่งพิจารณาจากตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสที่มีคะแนนต่ าสุด ๓ล าดับสุดท้าย และคะแนนต่ าสุดของแต่ละเครื่องมือ ดังนี้  

๑) เครื่องมือประเมิน IT ตัวชี้วัดที่คะแนนต่ าสุด คือ การใช้งบประมาณ คะแนน 95.61 
๒) เครื่องมือประเมิน ET ตัวชี้วัดที่คะแนนต่ าสุด คือ ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนน 99.14 
๓) เครื่องมือประเมิน OIT ตัวชี้วัดที่คะแนนต่ าสุด คือ การป้องกันการทุจริต คะแนน 50.00 

 

*** ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มี 2 ตัวชี้วัด ดังนี ้

๑) ตัวช้ีวัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (คะแนน 62.20) มี ๒ ประเด็น ดังนี้ 
    1.1) การรายงานผลการส ารวจความพึ่งพอใจในการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ยังไม่สอดคล้องกับกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการของแต่ละกลุ่มงาน 
เนื่องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ
โดยใช้ข้อมูล และแบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานของส านักงานเขต ซึ่งประเมินความพึงพอใจในภารกิจทั้ง ๔ 
ด้านของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งข้อค าถามอาจจะไม่สัมพันธ์และสอดคล้องกับกระบวนการท างาน 
รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการและการเปิดเผยข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

๑.๒) การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไชต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ยัง
ขาดความชัดเจนและหาข้อมูลค่อนข้างยาก เนื่องจากยังขาดกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ที่ดี ที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ท าให้ผลส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้ผลความพึงพอใจในระดับท่ีไม่เป็นที่น่าพอใจและต้องพัฒนาปรับปรุงระบบการเปิดเผยข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๒) ตัวช้ีวัดที่ ๑0 การป้องกันการทุจริต (คะแนน 50.00) เป็นคะแนนจากการประเมินการเผยแพร่ 
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่เผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานในการที่จะป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้  
ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตาม
แผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาในงบด าเนินงาน เพ่ือน ามาด าเนินงานในการปรับปรุง แก้ไขปัญหา  
ที่เกิดขึ้นในแต่ละตัวชี้วัด 
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๘. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
มีดังนี้ 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 คณะกรรมการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง และร่วมกันก าหนดประเด็นที่ต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งพิจารณาจากตัวช้ีวัดที่มีผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ซ่ึงมีคะแนนสูงสุดใน  
แต่ละเครื่องมือ ดังนี้ 

๑) เครื่องมือประเมิน IT ตัวชี้วัดที่คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ คะแนน 
98.62 

๒) เครื่องมือประเมิน EIT ตัวชี้วัดที่คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 7ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนน 
99.14 

๓) เครื่องมือประเมิน OIT ตัวชี้วัดที่คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต คะแนน 
50.00 

 
****ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

จากการวิเคราะห์ได้ก าหนดประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มี 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวช้ีวัดที่ 9การเปิดเผยข้อมูล (คะแนน 62.20)ประเด็น 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจ าปี นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูล
เชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการ
เปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่แสดงถึงความโปร่งใส
นากรบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน ที่ต้องเน้นความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงานโดยการ  
น าของ นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้
บริหารจัดการพื้นที่การศึกษา โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (คะแนน 50.00) ประเด็น มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานและการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
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ส่วนที่ ๓ 
การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อน 

การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 เพื่อน าสู่การแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่ต้องพัฒนา
ให้ดีขึ้นการปรับปรุงระบบการท างาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕'๖4 
ในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน จ านวน ๒ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล และ
ตัวชี้วัดที่ ๑0 การป้องกันการทุจริต มีรายละเอียดการขับเคลื่อนการด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดท าและประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ซึ่งมีทั้งหมด ๗ มาตรการ ดังนี้ 

๑) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๒) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
๓) มาตรการป้องกันการรับสินบน 
4) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
5) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
๖) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
๗) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 

๒. ก าหนดผู้รับผิดชอบ และผู้ก ากับ ติดตามการด าเนินการของแต่ละมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ  
ความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

๓. จัดท าปฏิทินขับเคลื่อนการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

๔. การติดตาม และรายงานผลการด าเนินการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 

ดังรายละเอียด ด าเนินการแต่ละมาตรการ ดังนี้ 
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1. จัดท าและประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ซึ่งมีทั้งหมด ๗ มาตรการ ดังนี้ 

๑.๑ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และแจ้งให้ข้าราชการ และลูกจ้าง  

ทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด 
ดังนี้ 
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1.2 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะและแจ้งให้ข้าราชการ และลูกจ้างทุกคนใน

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ดังนี้ 
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 1.3 มาตรการป้องกันการรับสินบน 
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน และแจ้งให้ข้าราชการ และลูกจ้างทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ดังนี้ 
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1.4 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและแจ้งให้

ข้าราชการ และลูกจ้างทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ดังนี้ 
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1.5 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานและแจ้งให้ข้าราชการ และ

ลูกจ้างทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดย
เคร่งครัด ดังนี้ 
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          1.6 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
           ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดลุพินิจและแจ้งให้ข้าราชการและลูกจ้างทุกคนในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ดังนี้ 
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28 
 

1.7 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและแจ้งให้ข้าราชการ และลูกจ้างทุกคนใน

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ดังนี้ 
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2. ก าหนดผู้รับผิดชอบ และผู้ก ากับ ติดตามการด าเนินการของแต่ละมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
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3. จัดท าปฏิทินขับเคลื่อนการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงาน 
    เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ 
9 เมษายน 65 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส

ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 

 

21 เมษายน 65 ประชุมคณะกรรมการมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เพื่อ 
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖4 เพื่อวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา/ที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน 
รวมถึงก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๖5 และก าหนดผู้ควบคุม ก ากับติดตามมาตรการ 

 

19 พฤษภาคม 65 ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้บุคลากรภายใน 
และข้าราชการในสังกัดได้ทราบและถือปฏิบัติ 

 

10 มิถุนายน 65 แต่งตั้งผู้ควบคุม ก ากับ ติดตาม และผู้รับผิดชอบมาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการ 

 

7 กรกฎาคม 65 จัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์และ ประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการ 
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสทุกวันพุธหลังข่าวพุธเช้าสพฐ. เพ่ือ 
ร่วมกันสะท้อนผลการด าเนินงาน 

 

30 กันยายน 65 กลุ่มนิเทศฯ จัดท าการสรุป วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานตามมาตรการ  
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

 

30 พฤษภาคม 65 จัดท ารายงานผลการสะท้อนผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใสประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 ให้ผู้อ านวยการ 
และท่ีประชุมรับทราบเพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไชต์ของส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ให้สาธารณชนรับทราบ 
ต่อไป 
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4. การติดตาม และรายงานผลการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงาน 
    เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
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ส่วนที่ ๔ 
ผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ มาตรการป้องกันการรับ
สินบนมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และมาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง จุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน และพัฒนาในประเด็นที่ต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งได้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการก ากับ ติดตาม และการสรุปรายงานผล 
ได้ก าหนดให้กลุ่มงานได้รายงานผลการเนินงานตามมาตรกาส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ทุกเช้าวันพุธหลังพุธเช้าข่าวสพฐ. ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการ
คุณธรรมและความโปร่งใสได้มีการบันทึกข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการด าเนินงาน 
และน าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานตามแต่ละมาตรการ ดังนี้ 

 

๔.1 ผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
๑. ผลการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้มีการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้างตามที่ได้ก าหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

๑.๑ มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.kalasin2.go.th 

 

 

https://www.kalasin2.go.th/
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 1.2 มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ตามระบบ e-GP 
 

 
 
 2. ผลการด าเนินงานตามมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
 มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 https:/www.kalasin2.go.th ดังนี้ 

ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔0 ตามมาตรา ๗ 
 - ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 
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ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 
- แผนจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 
 

๓. ผลการต าเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบน 
บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานการป้องกันการรับสินบนของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้มีการด าเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบนตามที่ได้
ก าหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

๓.๑ มีการจัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรภายในส านักงานเขต
พ้ืนที่เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและป้องกันการทุจริตในหน้าที่ เช่น  
การรับสินบน การรับของขวัญ ของรางวัลต่างๆ จากผู้มาติดต่องาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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 3.2 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เช่น กิจกรรมไหว้
ขอพรจากผู้อาวุโสโดยไม่มีของขวัญ ของก านัล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลส าคัญๆ ต่างๆ โดยไม่มี  
การรับสินบน 
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4. ผลด าเนินงานตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้มีการ
ด าเนินการตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตามที่ได้
ก าหนด อย่างเป็นรูปธรรม 

- มีการประชุมเพื่อแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้บุคลากร
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่และผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักในการปฏิบัติ
หน้าที่ สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
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5. ผลการด าเนินงานตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม

ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้มีการด าเนินการตามมาตรการให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ตามที่ได้ก าหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

๕.๑ มีการเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการด าเนินงาน เช่น คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ
ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาร่วมประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ 
ของหน่วยงาน 
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5.2 มีค าสั่งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการด าเนินงาน เช่น ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มาร่วมประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน  
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6. ผลการด าเนินงานตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้มีการด าเนินการตามมาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลยพินิจตามที่ได้ก าหนด อย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดมีการจัดท าช่องทางในการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
โดยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาแสดงความคิดเห็นในการด าเนินงานของผู้บริหารการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านทางหน้าเว็บไซต์หลักของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 2 
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๗. ผลการด าเนินงานตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้มีการด าเนินการตามมาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตตามท่ีได้ก าหนด อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดให้มีการจัดท าช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 
การทุจริต ผ่านทางเว็บไชต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เพื่อบุคลากรใน
ส านักงานเขต บุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางนี้ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

 
 
4.2 ผลการประเมินความสามารถของมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานในการแก้ไขปัญหา จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้มีการประกาศใช้มาตรการ และการใช้
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 อย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอน และมีความโปร่งใสในการด าเนินงาน ซึ่งสามารถสรุปผลการ
ด าเนินงานจากการประชุมทุกวันพุธหลังพุธเช้าข่าว สพฐ. และการด าเนินงานที่แสดงถึงการด าเนินการตาม
มาตรการที่ได้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 

๑. บุคลากรทุกคนรับรู้ รับทราบ ถึงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ภายในหน่วยงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
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2. ทุกกลุ่มงานมีการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

กลุ่ม/หน่วย 

ส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อ

จัดจ้าง 

เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่อ
สาธารณะ 

ป้องกันการรับ
สินบน 

ป้องกันการ
ขัดกัน 

ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามา

มีส่วนร่วม 

ตรวจสอบการ
ใช้ดุลพินิจ 

จัดการเรื่อง
ร้องเรียนการ

ทุจริต 
มีการ
ปฏิบัติ 

ไม่มี มีการ
ปฏิบัติ 

ไม่มี มีการ
ปฏิบัติ 

ไม่มี มีการ
ปฏิบัติ 

ไม่มี มีการ
ปฏิบัติ 

ไม่มี มีการ
ปฏิบัติ 

ไม่มี มีการ
ปฏิบัติ 

ไม่มี 

อ านวยการ /  /  /  /  /  /  /  
บริหารงานบุคคล /  /  /  /  /  /  /  
นโยบายและแผน /  /  /  /  /  /  /  
ส่งเสริมการจัดการศึกษา /  /  /  /  /  /  /  
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

/  /  /  /  /  /  /  

บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

/  /  /  /  /  /  /  

กฎหมายและคดี /  /  /  /  /  /  /  
พัฒนาครูและบุคลากร /  /  /  /  /  /  /  
ตรวจสอบภายใน /  /  /  /  /  /  /  
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกลฯ 

/  /  /  /  /  /  /  
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๓. หลังจากที่ก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและก าหนดปฏิทิน 
ก าหนดผู้รับผิดชอบแล้ว แต่ละกลุ่มงานได้น ามาตรการสูการปฏิบัติ เพื่อให้ผลการด าเนินงานต่าง ๆได้รับ
การแก้ไข  
 

จากการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 มีผลการด าเนินงานที่น าสู่การ 
ที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน และประเด็นที่ควรพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ 
เขต 2  ให้ดีขึ้น ซึ่งมีการด าเนินงานตามกรอบและภารกิจของงานอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีความโปร่งใสตาม
มาตรการก าหนดไว้ทั้ง 7 มาตรการ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบและร่วมในการด าเนินงานเพ่ือแสดงถึงการปฏิบัติงานอย่างชื่อสัตย์ สุจริต เป็นระบบและมี
ความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 

ปัญหา อุปสรรค 
๑. ปัญหาในการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานคนใหม่ ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 
2. ปัญหาการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นภารกิจส่วนรวมขององค์กรที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวซ้องกับทุกฝ่ายท าให้การ
ประสานงานในด้านข้อมูลต่างๆ อาจจะเกิดความล าช้า ไม่สมบรูณ์ของข้อมูลในบางภารกิจ เพราะบุคลากรทุก
กลุ่มงานอาจมีภารกิจอื่นๆ ท าให้งานในส่วนของข้อมูลตามตัวชี้วัด OITอาจจะมีการด าเนินงานไม่รวดเร็วและ
ต่อเนื่องเท่าท่ีควร 

๓. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ ระลอกใหม่ ท าให้การ
ด าเนินงานเพื่อท าการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานอาจจะมีความคลาดเคลื่อน ล่าช้า และ
ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร 

4. การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้า ท าให้การด าเนินงานบางกิจกรรมต้องเร่งรีบและเกินก าหนดระยะเวลา 
5. รายละเอียดประเด็นการประเมินตามตัวชี้วัดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีความล า

ช้าในการขี้แจงรายละเอียดของข้อมูลในประเด็นการประเมินใหม่  
 

ข้อเสนอแนะ 
๑. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 

เขต 2 ควรเป็นภารกิจประจ าของกลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่งภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ เพื่อให้มีการด าเนินงานได้
อย่างต่อเนื่อง 

2. ควรมีแผนการด าเนินงานโดยจัดท าปฏิทินผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนให้เป็นระบบอย่างเป็น
ชัดเจนและด าเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด 

๓. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การด าเนินการใน
ระบบต่างๆ ทั้งการจัดประชุม สัมมนา อบรม อาจจะมีข้อจ ากัด ดังนั้นอาจจะใช้การบูรณาการในการด าเนิน
กิจกรรมหรืออาจจะมีการประชุมชี้แจงผ่านระบบออนไลน์ 

๔. หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดสรรงบประมาณให้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ตลอดจนควรข้อมูลตาม
ประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้ส านักงานเขต  
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามีเวลาในการด าเนินการ 
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