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2ก

คานา
การประเมิน คุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานของหน่ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment – ITA ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้ หน่ว ยงาน
ภาครั ฐ กลุ่ มเป้ า หมายได้รั บ ทราบระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่ ว ยงานตนเองและนาข้อมูล ผล
การประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดาเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน
การดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Govemance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ
และระดับสากล
รายงานการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครั ฐ ฉบั บ นี้ ประกอบด้ ว ยผลคะแนนจากตั ว ชี้ วั ด ทั้ง 10 ตั ว ชี้วั ด ได้ แก่ 1.การปฏิบั ติ ห น้ า ที่ 2. การใช้
งบประมาณ 3. การใช้อานาจ 4. การใช้ทรัพย์สิ นของราชการ 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6. คุณภาพ
การด าเนิ น งาน 7.ประสิ ท ธิ ภ าพการสื่ อ สาร 8. การปรั บ ปรุ ง ระบบการท างาน 9. การเปิ ด เผยข้ อ มู ล
10. การป้ องกันการทุจริต โดยประเมินผลการรับรู้ของผู้ มีส่ วนได้ส่ว นเสียภายใน (internal) การรับรู้ของ
ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการประเมินค่าคะแนนครั้งนี้จะสะท้อน
ให้ เห็ น ถึ งการปฏิ บั ติง านการส่ งเสริ ม คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนิ นงานของหน่ ว ยงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ทราบประเด็นข้อบกพร่อง จุดอ่อนที่
จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดตามเอกสารรายงานการวิเคราะห์ฯ ฉบับนี้ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้มีอันดับและผล
คะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
(นายชัยนนท์ นิลพัฒน์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจาปีงบประมาณ 2565
การขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ให้
เป็นเขตสุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทีมบริหารเขตพื้นที่ให้ความสาคัญและให้ความร่วมมือขับเคลื่อน
อย่างเต็มกาลังความสามารถ การขับเคลื่อนนาโดย นายชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 และรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 3 ท่าน ผนวกกับบุคลากร
ทางการศึ ก ษาและเจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก คน เห็ น ความส าคั ญ มี ค วามตระหนั ก ตั้ ง ใจส่ ง เอกสาร หลั ก ฐานและ
รับการประเมิน ITA Online ทั้ง 3 ด้าน ( IIT, EIT,OIT) และจากผลให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (ITA Online) ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้คะแนน 96.36 เป็นลาดับที่ 35 ของประเทศ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 จึงกาหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ดังต่อไปนี้
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระดับ

จานวนเขตพื้นที่การศึกษา

ร้อยละ

AA

82 เขต

36.44

A

122 เขต

54.22

B

19 เขต

8.44

C

2 เขต

0.89

D

-

-

E

-

-

F

-

-

1.1 ผลคะแนนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา ประถมศึกษาเชีย งใหม่ เขต 6 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับประเทศจาก
การประเมินสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.36 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานอยู่ใน ระดับ AA
1.2 ผลคะแนนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.36 ซึ่ง
ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานอยู่ใน ระดับ AA โดยตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริ ต ได้
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คะแนนสู งสุ ด 100 คะแนน ส่ วนตัวชี้วดั ที่ได้คะแนนต่ากว่าตัวชี้วดั อื่น ๆ คือ ตัวชี้วดั ที่ 9 การเปิ ดเผยข้อมูลได้คะแนน
84.92 คะแนน

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560- 2564) สรุปได้ดังนี้
ปี งบประมาณ พ.ศ.

ผลคะแนน ITA

ระดับ

ผลต่างของคะแนน

พัฒนาการ

2560

75.77

สู ง

-

-

2561

85.57

สู งมาก

+9.80

เพิ่มขึ้น

2562

92.35

A

+6.78

เพิ่มขึ้น

2563

82.20

B

-10.15

ลดลง

2564

96.36

AA

+14.16

เพิ่มขึ้น

1.4 ผลการประเมิน ITA รายตัวชี้ วดั การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสารวจความคิดเห็นของ
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเรียนตามลาดับคะแนนได้ ดังนี้ (เกณฑ์การผ่าน 85 คะแนน)
ลาดับที่ ตัวชี้วัดที่

ประเด็นตัวชี้วัด

คะแนน

ระดับ หมายเหตุ

1

10

การป้องกันการทุจริต

100

AA

2

1

การปฏิบัติหน้าที่

99.93

AA

3

5

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

99.81

AA

4

4

การใช้ทรัพย์สินทางราชการ

99.63

AA

5

3

การใช้อานาจ

99.37

AA

6

8

การปรับปรุงระบบการทางาน

98.91

AA

7

6

คุณภาพการดาเนินงาน

98.54

AA

8

7

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

98.25

AA

9

2

การใช้งบประมาณ

98.01

AA

10

9

การเปิดเผยข้อมูล

84.92

B

3
หมายเหตุ : ระดับคะแนนและการแปลผลการประเมิน

ระดับ

ความหมาย

คะแนน

หมายเหตุ

AA

Excellence

95.00-100.00

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

แบบ

น้าหนัก

IIT

30

EIT

30

OIT

40

ตัวชี้วัด
1.การปฏิบัติหน้าที่
2.การใช้งบประมาณ
3.การใช้อานาจ
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6.คุณภาพการดาเนินงาน
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8.การปรับปรุงระบบการทางาน
9.การเปิดเผยข้อมูล
10.การป้องกันการทุจริต
รวม
ระดับ

คะแนน
99.93
98.01
99.37
99.63
99.81
98.54
98.25
98.91
84.92
100

29.81

29.57
36.98
96.36
AA
ผ่าน

ผลประเมินตามเครื่องมือประเมินเรียงลาดับคะแนนจากมากไปหาน้อย มีผลการประเมินดังนี้
ผลคะแนนประเมินตามเครื่องมือประเมิน IIT มีคะแนนตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ (99.93) มีคะแนน
สูงสุด และมีคะแนนตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต (99.81) การใช้ทรัพย์สินทางราชการ (99.63) มี
คะแนนสูงตามลาดับ โดยมีตัวชี้วัด การใช้งบประมาณ (98.01) มีคะแนนต่าสุด
ผลคะแนนประเมินตามเครื่องมือประเมิน EIT มีคะแนนตัวชี้วัด การปรับปรุงระบบการทางาน
(98.91) และมีคะแนนตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน มีคะแนนสูงสุด และมีคะแนน ประสิทธิภาพการสื่อสาร
(98.25) มีคะแนนต่าสุด
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ผลคะแนนประเมินตามเครื่องมือประเมิน OIT มีคะแนนตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเต็ม
(100) ซึ่งมีคะแนนสูงสุด และมีคะแนนตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (84.92) ได้คะแนนต่าสุดและผลการประเมิน
ยังไม่ผ่าน
ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ตัวชี้วัด/รายละเอียด
จุดแข็ง
ตัวชี้วัดที่ 1 การ
บุ ค ลากรทุ ก คนของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ปฏิบัติหน้าที่ คะแนน ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ปฏิบัติงานงาน ในหน้าที่ความ
99.93 ระดับ AA
รับผิดชอบอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในงาน ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น
ผ่านการประเมิน
ตั้ ง ใจ ทุ่ ม เท เสี ย สละ เต็ ม ความรู้ ความสามารถ มี ค วาม
รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ โดยมีสมุดลงเวลาปฏิ บัติราชการ
ของบุคลากรโดยปฏิบัติราชการตามเวลาที่ทางการกาหนด มี
บันทึกขออนุญาตออกนอกสถานที่ โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้
รับรอง มีรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ มี
การพัฒ นาคุณภาพการให้บริการ โดย จัดทามาตรฐานการ
ให้บริการ จัดทาแผนผัง ขั้นตอนการให้บริการ และจัดระบบ
การให้ บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการที่กาหนด
ไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งต้องให้บริการ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส
เป็นไปตามขั้น ตอน ระยะเวลา และเท่าเทียมกัน และ ไม่มี
การ เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากร
อื่นในหน่วยงานทั้งในกรณีที่ แลกกับ การปฏิบัติหน้าที่ และ
ในกรณีช่วง เทศกาลหรือวาระสาคัญต่าง ๆ ตามขนบ ธรรม
เนี ย ม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้ เงินทรัพย์สิ น หรือ
ประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอกและได้พัฒนาคุณภาพการ
ให้ บ ริ ก าร โดยจั ด ท าสถานที่ รั บ รองผู้ รั บ บริ ก าร มี ส ถานที่
ให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคน อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งผลการ
ประเมิ น ความ พึ ง พอใจ โดยการสแกน QR Code ณ จุ ด
ให้บริการของแต่ละกลุ่มงาน มีผลประเมิน ความพึงพอใจ อยู่
ในระดับมากที่สุด

จุดอ่อน

-
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ตัวชี้วัด/รายละเอียด
จุดแข็ง
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
บุคลกรได้รับความรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ คะแนน งบประมาณประจาปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และผลการ
98.01 ระดับ AA
ดาเนินการ พร้อมทัง้ เปิดโอกาสให้บุคลกรภายในมีส่วนร่วมใน
ผ่านการประเมิน
การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ มีช่องทางให้บุคลากร
ภายในสามารถแจ้งบาะแสที่สงสัย มีมาตรการคุ้มครองผู้
ร้องเรียน และปรับปรุงมาตรการการจัดซื้อ จัดจ้างและให้มี
การกากับ ติดตามโดยคณะกรรมการ เปิดโอกาสให้บุคลกร
ภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ มี
ช่องทางให้บุคลกรภายในสามารถแจ้งเบาะแสที่สงสัย มี
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนปรับปรุงมาตรการการจัดซื้อจัด
จ้าง ติดประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาข้อพัสดุมีข้อมูลรายละเอียดผล
การจัดซื้อจัดจ้างมีข้อมูลความก้าวหน้า การจัดการเรื่อง
ร้องเรียน ในเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

จุดอ่อน

ตัวชี้วัด/รายละเอียด
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้
อานาจ คะแนน
99.37 ระดับ AA
ผ่านการประเมิน

จุดอ่อน

จุดแข็ง
ผู้บริหารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 มีนโยบายการบริหารงานหลักธรรมาภิบาล
โดยมี หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัย และเป็นธรรม
ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมีการ
ยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างงเสมอภาคและ
เป็นธรรม หลักคุณธรรม โดยการรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่ดี
งามให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
เสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียรความมีระเบียบวินัย หลัก
ความโปร่งใส เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา และ
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและ
กลไกการทางานของหน่วยงาน หลักความมีส่วนร่วม
สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความเห็น
ในการตัดสินใจสาคัญ โดยเปิดโอกาสให้ บุคลากรเข้ามามีส่วน
ร่วม หลักความรับผิดชอบ อานวยความสะดวกต่าง ๆ มี
ความรับผดิชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตน
รับผดิชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที
หลักความคุ้มค่า ผู้บริหารตระหนักว่ามีมีทรัพยากรค่อนข้าง
จากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการจาเป็นจะต้องยึดหลักความ
ประหยัดและความคุ้มค่า

-

-

-
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ตัวชี้วัด/รายละเอียด
จุดแข็ง
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้
บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ทรัพย์สินทางราชการ เชียงใหม่ เขต 6 มีความตระหนัก และมีความมุ่งมั่นในการ
คะแนน 99.63 ระดับ จัดการความเสี่ยงใน เรื่องการป้องกันการใช้ผลประโยชน์ทับ
AA ผ่านการประเมิน ซ้อน ในการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพย์สิน ของทาง
ราชากร ซึ่งส่งผลให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ไม่มีการนาทรัพย์สินของทาง
ราชการไปเป็นของตนเองหรือนาไปให้ผู้อื่น นอกจากนี้ยังมี
กระบวนการในการให้บุคลากร ภายใน และภายนอกยืม
ทรัพย์สินของราชการ ซึงเป็นไปแนวปฏิบัติที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุที่กาหนดไว้ และ
มีการชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ ใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง ให้บุคลากร ทราบ และนาไปปฏิบัติในการ
ประชุมฝ่ายบริหาร และมีการกากับ ดูแลและตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นประจาทุกปี

จุดอ่อน

ตัวชี้วัด/รายละเอียด
จุดแข็ง
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไข
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปัญหาการทุจริต
เชียงใหม่ เขต 6 ให้ความสาคัญกับการป้องกัน และต่อต้าน
คะแนน 99.81 ระดับ การทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง และมีการดาเนินการอย่าง
AA ผ่านการประเมิน เป็นรูปธรรม โดยมีการทบทวน นโยบายการป้องกันการทุจริต
ในหน่ ว ยงานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารการจั ด ประชุ ม เชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารและการให้ ค วามรู้ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต โดย
วิทยากรจากสานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์ความ
เลี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2565 โดยมีวิทยากร
จากสานักงาน ปปช. ร่วมบรรยายให้ความรู้แลและมี จัดการ
ความเสี่ยงในองค์กร มีการดาเนินกิจกรรมการสร้างการรับรู้
เจตจ านงสุ จ ริ ต และมาตรการส่ งเสริ มคุณธรรมและ ความ
โปร่งใส จานวน 7 เรื่องให้บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติ
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต
ขององค์กร จัดทาแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และมีการแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงาน ให้ลดลง
หรือไม่มีการทุจริต มีการจัดช่องทาง เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติ เรื่องร้องเรียน ซึ่งสร้างความเชื่อมั่น
ให้ บุ คลากรภายในหน่ ว ยงาน ในการร้อ งเรีย นเมื่อ พบเห็ น
การทุจริต ภายในหน่วยงานด้วย และมีกระบวนการเฝ้าระวัง
ตรวจสอบการทุ จ ริ ต ภายในหน่ ว ยงาน และน าผลการ

จุดอ่อน

-

-
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ตรวจสอบภายใน และ ของสตง. ปปช. มาไปปรับปรุงการ
ทางานเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัด/
รายละเอียด
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพ
การดาเนินงาน
คะแนน 98.54
คุณภาพการ
ดาเนินงาน ระดับ
AA ผ่านการประเมิน

ตัวชี้วัด/รายละเอียด
ตัวชี้วัดที่ 7
ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร คะแนน
98.25 คุณภาพการ
ดาเนินงาน ระดับ
AA ผ่านการประเมิน

จุดแข็ง
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตามขั้นตอน ระยะเวลาและเท่า
เทียมไม่เลือกปฏิบัติให้ข้อมูลแก่รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่ว นได้ส่ว นเสี ย อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ บิดเบือน
ข้ อ มู ล เจ้ า หน้ า ที่ ไ ม่ เ รี ย กและไม่ ใ ห้ เงิ น ทรั พ ย์ สิ น หรื อ
ประโยชน์อื่น ๆ ผู้มารับบริการในหน่วยงาน มีความเชื่อมั่น
ในการให้บริการและเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตามขั้ น ตอนที่ ก าหนดไว้ ต าม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส และการให้บริการที่ดี สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มา
รับการบริการ ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง หรือมี
การเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด
จุดแข็ง
มี ช่ อ งทางการประชาสั ม พั น ธ์ เผยแพร่ ข้ อ มู ล ของ
หน่วยงานที่หลากหลาย สามารถให้ผู้มาขอรับบริการเข้าถึง
ข้อมูล ง่าย รวดเร็ ว โดยใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศที่ทันสมั ย
สอดรั บ กั บ นโยบายการเป็ น รั ฐ บาล 4.0 ผู้ บ ริ ห ารมอบ
นโยบายการเปิ ด เผยเป็ น หลั ก เพื่ อ ให้ ส าธารณชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างโปร่งใส ชัดเจน มีช่องทาง
การติดต่อ รั บ ฟังความคิดเห็ น คาติช มเกี่ยวกับการทางาน
การให้ บ ริ ก าร และเมื่ อ มี ก ารตั้ ง ค าถามมาที่ ห น่ ว ยงาน
หน่วยงานก็จะมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการตอบคาถาม
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว ที่สาคัญหน่วยงานต้อง
มี ช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย นและแจ้ ง เบาะแสการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบที่แยกส่ว น เป็นความลับ ผ่ านหน้าเว็ปไซต์
หรื อ ช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย และมี ร ะบบการตรวจสอบ
ข้อเท็จ จริ ง ที่ร วดเร็ว ชั ดเจน พร้ อมทั้งต้ องประชาสั ม พัน ธ์
ช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสในการร้องเรียนการทุจริต
ไปยังผู้รับบริการอย่างทั่วถึง

จุดอ่อน

-

จุดอ่อน

-
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ตัวชี้วัด/รายละเอียด
ตัวชี้วัดที่ 8 การ
ปรับปรุงระบบการ
ทางาน คะแนน
98.91 คุณภาพการ
ดาเนินงาน ระดับ
AA ผ่านการประเมิน

จุดแข็ง
บุคลากรในหน่วยงานมีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสะดวก รวดเร็ ว ประหยั ด
ทรัพยากรมากยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วม ในการปรับปรุงพัฒนากาดาเนินงาน
โดยการสารวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
หน่วยงานต้นสังกัด

จุดอ่อน

ตัวชี้วัด/รายละเอียด
ตัวชี้วัดที่ 9 การ
เปิดเผยข้อมูล
คะแนน 84.92
คุณภาพการ
ดาเนินงาน ระดับ B
ไม่ผ่านการประเมิน

จุดแข็ง
มีการเผยแพร่ข้อมูลในการดาเนินการที่เป็นธรรม โปร่งใส
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็น ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานจา
จานวน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูล
พื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการ ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2)
การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และ
การให้ บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ(4) การบริหาร และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ นโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
ดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล และ (5)
การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาส
ให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน ประเด็นข้างต้น
แสดงถึงความโปร่งใสในการ บริหารงานและการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน

จุดอ่อน
โครงสร้าง
หน่วยงาน
คณะกรรมการ ก.
ต.ป.น. ไม่ชัดเจน
ไม่ถูกต้อง
ควรเพิ่มช่องทางให้
บุคลากร
ภายในและ
ภายนอก
สามารถเข้าถึง
ข้อมูล ข่าวสารการ
ดาเนินการต่าง ๆ
ของทางหน่วยงาน
สื่อสารให้คาตอบ
กับ ผู้สอบถามได้
Q&A)อย่าง
ทันท่วงที
ประกาศต่าง ๆ
เกี่ยวกับการจัดซือ้
จัดจ้างหรือ การ
จัดหาข้อพัสดุ
มีข้อมูล
รายละเอียดผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงข้อมูล
ความก้าวหน้า
การจัดการเรื่อง
ร้องเรียน

-
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แสดงรายละเอียด
ของมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
มีช่องทางที่
บุคคลภายนอก
สามารถขอรับ
บริการกับ
หน่วยงานผ่าน
ช่องทางออนไลน์ที่
หลากหลาย

ตัวชี้วัด/รายละเอียด
ตัวชี้วัดที่ 10 การ
ป้องกันการทุจริต
คะแนน 100
คุณภาพการ
ดาเนินงาน ระดับ
AA ผ่านการประเมิน

จุดแข็ง
การแสดงเจตจานงสุจริตของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงานดาเนินการการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจาปีงบประมาณที่เป็นปัจจุบัน การดาเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยงทุจริต กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจาปี พร้อมทั้งรายงานการกากับติดตามการดาเนินการ
ป้องกันในการทุจริต รายงานผลการดาเนินการป้องกัน การ
ทุจริต มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานและการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานพร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานเพื่อวางแผนการดาเนินโครงการในปีงบประมาณ
ถัดไป

จุดอ่อน

-

2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นรายตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่
ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้
2.1 ผลการประเมิ น ตามแบบวั ด การรั บ รู้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment: IIT) ตัว ชี้วัดที่ 1-5 ได้คะแนนเท่ากับ 29.81 (เป็นคะแนนที่ได้ทาการคูณค่ า
น้าหนักแล้ว) บ่งชี้ให้เห็นว่าบุคลากรในหน่วยงาน มีความเข้าใจและเชื่อมั่นในการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่ง
สู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมการบริหารงานองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ โดยสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 6 ได้ตั้งเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ไว้ที่ร้อยละ 95 (เป็นคะแนนที่ยังไม่ได้คูณค่าน้าหนักคะแนน)
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จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 95) จานวน 5 ตัวชี้วัด คือ
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ได้ร้อยละ 99.93
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ได้ร้อยละ 98.01
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
ได้ร้อยละ 99.37
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ ได้ร้อยละ 99.63
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ได้ร้อยละ 99.81
1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.93 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่กาหนดไว้ สะท้อ นให้ เ ห็ น ว่ า หน่ ว ยงานมีแ นวโน้มการดาเนิ น งานที่ เป็น ไปตามหลั กการ
ความโปร่งใส และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดีหน่วยงานควรให้ความสาคัญมากขึ้นในเรื่อง
การปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริหารแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอย่างเท่า
เทียมกัน และฉับไว ทันใจ
2) ตั ว ชี้ วั ด ที่ 2 การใช้ ง บประมาณ โดยรวมได้ ค ะแนนเท่ า กั บ ร้ อ ยละ 98.01เป็ น คะแนนจาก
การประเมิน การรั บรู้ ของบุ คลากรภายในหน่ว ยงานต่อการดาเนินการต่าง ๆ ของหน่ว ยงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและเผยแพร่อย่าง
โปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อ
ประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า
เดิน ทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัส ดุด้ว ย เห็ นได้ว่า หน่ว ยงานควรให้
ความส าคัญ กับ การเปิดโอกาสให้ บุ คลากรภายในมีส่ วนร่ว มในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตนเองได้
3) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.37 เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติเห็นได้ว่า บุคคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อานาจ
ของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
3) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.63 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนาทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง หรือนาไปให้
ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืม
โดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้
ว่า บุคลากรได้รับทราบและนาไปฏิบัติ และมีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ
4) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.81เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคคลากรภายในหน่ว ยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่ว ยงานในประเด็นที่
เกี่ย วข้ องกับ การให้ ค วามส าคัญของผู้ บ ริ ห ารสู งสุ ด ในการต่อต้า นการทุ จริตอย่ างจริง จัง โดยหน่ว ยงานมี
การจัดทาแผนงานด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็น
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รูปธรรม เห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมา มีการสร้างการรับรู้การป้องกันการทุจริตโดยเชิญ ปปช. จังหวัดเชียงใหม่ มา
บรรยายให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และร่วมกันกาหนดแผนงานการป้องกันการทุจริตในระดับเขตพื้นที่
อย่ างไรก็ดี ก็ควรให้ ความส าคัญมากขึ้น ในเรื่องการรับรู้ส ร้างการมีส่ ว นร่ว มในการขับเคลื่ อนการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน
จุดที่ตอ้ งพัฒนา (ตัวชี้วดั ที่ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ ) จานวน - ตัวชี้วดั
ตัวชี้วัดที่หน่วยงานเห็นว่าได้คะแนนในตัวชี้วัด IIT น้อยที่สุด และควรจะยกระดับคะแนน
พัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้อยู่ในระดับ AA คือตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ หน่วยงานเห็นว่าควรต้องเพิ่ม
กระบวนการสร้ างความรู้ ความเข้าใจ สื่ อสารกับบุคลากรของหน่วยงานในเรื่องแผนการใช้งบประมาณ
ประจาปีอย่างโปร่งใส คุ้มค่า ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ไม่ปล่อยให้มีการใช้งบประมาณเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว หรือประโยชน์เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผู้บริหารต้ องมีมาตรการการลงโทษบุคลากรที่เบิกจ่ายเป็นเท็จ
และมีมาตรการเฝ้าระวัง เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว เช่น ลดความเสี่ยงในเรื่องการเบิกค่าล่วงเวลาเท็จ
ลดความเสี่ยงในเรื่องการเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์เท็จ ลดความเสี่ยงในการเบิกค่าเดินทางไปราชการเป็นเท็จ ฯลฯ
ทั้งยังต้องให้ความสาคัญกับระบบการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ เกิ ดความโปร่ งใส ไม่ เอื้ อประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ร ายใดรายหนึ่ง และที่ ส าคัญ บุค ลากรทุก กลุ่ มสามารถที่ จ ะ
ตรวจสอบ สอบทาน สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน ในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อสร้า งการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานด้านงบประมาณร่วมกัน
2.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment: EIT) ตัวชี้วัดที่ 6-8 ได้คะแนนเท่ากับ 29.57 (เป็นคะแนนที่ได้ทาการคูณค่า
น้าหนักแล้ว) บ่งชี้ให้เห็นประชาชนหรือผู้มารับบริการในหน่วยงาน มีความเชื่อมั่นในการให้บริการและเห็นว่า
เจ้ า หน้ า ที่ของส านั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาปฏิบั ติง านเป็นไปตามขั้น ตอนที่กาหนดไว้ต ามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และการให้บริการที่ดี สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มารับ
การบริการ ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง หรือมีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด อย่างไรก็ดี
มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ (โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ได้
ตั้งเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ไว้ที่ร้อยละ 95)
จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 95) จานวน 3 ตัวชี้วัด คือ
ตัวชี้วัดที่ 5 คุณภาพการให้บริการ
ได้ร้อยละ 98.54
ตัวชี้วัดที่ 6 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ได้ร้อยละ 98.25
ตัวชี้วัดที่ 7 การปรับปรุงระบบการทางาน
ได้ร้อยละ 98.91
จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ95) จานวน - ตัวชี้วัด คือ
ตัวชี้วัดที่หน่วยงานเห็นว่าได้คะแนนในตัวชี้วัด EIT น้อยที่สุด และควรจะยกระดับ พัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืน ให้คะแนนให้อยู่ในระดับ AA คือตัวชี้วัดที่ 6 ประสิทธิภาพการสื่อสาร หน่วยงานเห็นว่าควรต้องเพิ่มช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่หลากหลาย สามารถให้ผู้มาขอรับบริการเข้าถึงข้อมูล
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ง่าย รวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สอดรับกับนโยบายการเป็นรัฐบาล 4.0 ผู้บริหารมอบ
นโยบายการเปิดเผยเป็นหลักเพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างโปร่งใส ชัดเจน มี
ช่องทางการติดต่อ รับฟังความคิดเห็น คาติชมเกี่ยวกับการทางาน การให้บริการ และเมื่อมีการตั้งคาถามมาที่
หน่วยงาน หน่วยงานก็จะมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการตอบคาถาม ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว
ที่สาคัญหน่วยงานต้องมีช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบที่แยกส่วน เป็น
ความลับ ผ่านหน้าเวปไซต์ หรือช่องทางที่หลากหลาย และมีระบบการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่รวดเร็ว ชัดเจน
พร้อมทั้งต้องประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสในการร้องเรียนการทุจริตไปยังผู้รับบริการอย่าง
ทั่วถึง
2.3 ผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and
Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้คะแนนเท่ากับ 36.98 (เป็นคะแนนที่ได้ทาการคูณค่า
น้าหนักแล้ว) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานยังไม่ผ่านในตัวชี้วัดข้อ ที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ให้สาธารณชนรับทราบ
ผ่ า นเวปไซต์ ทางการของหน่ ว ยงาน แต่ห น่ว ยงานมี ม าตรการส่ งเสริม คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสภายใน
หน่วยงาน และการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานได้ครบถ้วน
โดยเฉพาะในเรื่องการดาเนินการตามประกาศเจตจานงเขตสุจริตของผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ (โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 6 ได้ตั้งเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด ไว้ที่ร้อยละ 95)
จุดที่ต้องพัฒนา คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้ร้อยละ 84.92 ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่
ได้ตั้งไว้สาหรับตัวชี้วัดนี้ คือร้อยละ 95
ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่าน และต้องพัฒนา (ได้ 0 คะแนน) มี 4 OIT คือ O1,O20,O26 และ O27
ข้อ O1 ข้อมูลพื้นฐาน : โครงสร้างหน่วยงาน จากการวิเคราะห์พบว่าหน่วยงานได้แสดง
แผนภาพโครงสร้างการบริหารงานและโครงสร้างคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ไม่ชัดเจน ไม่มีการวางจุ ดประใน
โครงสร้าง ก.ต.ป.น. หน่วยงานต้องปรับปรุงการนาเสนอข้อมูลผังโครงสร้างของหน่วยงาน และผัง ก.ต.ป.น.ให้
ถูกต้องมากขึ้น
ข้อ O20 การบริหารเงินงบประมาณ : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี 2564
จากการวิเคราะห์พบว่าหน่วยงานไม่ได้แสดงรายละเอียดตรงตามตัวชี้วัดครบถ้วน แสดงแต่งบการเงินประจาปี
ไม่ได้แสดงข้อมูลรายละเอียดสรุป ผลการใช้จ่าย ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
หน่วยงานได้แจ้งกลุ่มที่จัดทาเอกสารรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี 2564 ให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
ตัวชี้วัด
ข้อ O26 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล : การดาเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จากการวิเคราะห์พบว่าหน่วยงานแสดงผลการดาเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
ไม่ครบถ้วน ชัดเจน ตามตัวชี้วัด หน่วยงานได้แจ้งให้กลุ่มบริหารงานบุคคล ดาเนินการทบทวนการรายงานการ
ดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ชัดเจนโดยให้มีผลการวางแผนอัตรากาลัง การสรรหา
คนดีคนเก่งมาปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
บรรจุและแต่งตั้งบุคลกร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน ที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ข้ อ O27 การบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล : หลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารและพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล จากการวิเคราะห์พบว่าหน่วยงาน บันทึกข้อมูลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลไม่ครบถ้วน ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด หน่วยงานได้แจ้งให้กลุ่มบริหารงานบุคคล ดาเนินการทบทวนหลักเกณฑ์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้ครบถ้วนทั้ง 5 หัวข้อหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล คือ เกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร , เกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง , เกณฑ์การพัฒนาบุคลากร,
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร และเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

ข้อมูลพื้นฐาน (O1-O9)
การบริหารงาน (O10-O17)
การบริหารเงินงบประมาณ (O18-O24)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25-O28)
การส่งเสริมความโปร่งใส (O29-O33)

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O34-O41)
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (O42-O43)
3. ผลการวิเคราะห์ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 มีดังนี้
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งในของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 โดยมีจุดแข็งคือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้ร้อยละ 100
ซึ่งตัวชี้วัดนี้ มี 2 OIT คือ O42 และ O43 คือ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ งใสภายในหน่วยงาน
และการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน คณะทางานจึงคงสภาพ
คะแนนและนาผลการดาเนินงานในปีปีงบประมาณ 2564 มาวิเคราะห์เพื่อดาเนินการในปีงบประมาณ 2565
4. แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 มีดังนี้
จากการวิเคราะห์ผ ลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งในของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จุดที่ต้องพัฒนา คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้ร้อยละ 84.92
ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้สาหรับตัวชี้วัดนี้ คือร้อยละ 95
4.1 แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ที่เป็นประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ไปสู่การปฏิบัติของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 6 มีดังนี้
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4.1.1 จั ดทามาตรการส่ งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งในของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เพื่อแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ซึ่งมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ดังนี้
มาตรการ
1. มาตรการในการ
ดาเนินการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ

2. มาตรการ
ส่งเสริมความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6
3. มาตรการ
ส่งเสริมความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6

ตัวชี้วัดที่เป็น
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน
จุดอ่อน
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้างหน่วยงาน : โครงสร้างหน่วยงาน จากการวิเคราะห์
พบว่าหน่วยงานได้แสดงแผนภาพโครงสร้างการบริหารงาน
และโครงสร้างคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ไม่ชัดเจน ไม่มีการวาง
จุดประในโครงสร้าง ก.ต.ป.น. หน่ว ยงานต้องปรับปรุงการ
นาเสนอข้อมูลผังโครงสร้างของหน่วยงาน และผัง ก.ต.ป.น.ให้
ถูกต้องมากขึ้น
9.3 การบริหารเงิน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี : รายงานผลการ
งบประมาณ
ใช้จ่ายงบประมาณประจาปี 2564 จากการวิ เคราะห์ พบว่ า
หน่ ว ยงานไม่ไ ด้แ สดงรายละเอีย ดตรงตามตั ว ชี้วั ดครบถ้ ว น
แสดงแต่ง บการเงิน ประจาปี ไม่ ได้แ สดงข้ อมู ล รายละเอีย ด
สรุปผลการใช้จ่าย ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย หน่วยงานได้แจ้งกลุ่มที่จัดทาเอกสารรายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี 2564 ให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามตัวชี้วัด
9.4 การบริหารและ การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล : :
พัฒนาทรัพยากร การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จาก
บุคคล
การวิเ คราะห์ พบว่ า หน่ ว ยงานแสดงผลการด าเนิ น งานตาม
นโยบายการบริหารงานบุคคล ไม่ครบถ้วน ชัดเจน ตามตัวชี้วัด
หน่วยงานได้แจ้งให้กลุ่มบริหารงานบุคคล ดาเนินการทบทวน
การรายงานการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ให้ชัดเจนโดยให้มีผลการวางแผนอัตรากาลัง การสรร
หาคนดีคนเก่งมาปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและ
แต่งตั้งบุ คลกร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่ งเสริ ม
จริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน ที่สอดคล้อง
กั บ นโยบายการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มาตรการ

ตัวชี้วัดที่เป็น
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน
จุดอ่อน
4. มาตรการ
9.4 การบริหารและ หลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล :
ส่งเสริมความ
พัฒนาทรัพยากร หลั กเกณฑ์การบริห ารและพัฒ นาทรัพยากรบุคคล จากการ
โปร่งใสในการ
บุคคล
วิเคราะห์พบว่าหน่วยงาน บันทึกข้อมูลหลักเกณฑ์การบริหาร
ดาเนินงานของ
และพัฒ นาทรั พ ยากรบุ คคลไม่ค รบถ้ ว น ตามเกณฑ์ ตัว ชี้ วั ด
สานักงานเขตพื้นที่
หน่วยงานได้แจ้งให้กลุ่มบริหารงานบุคคล ดาเนินการทบทวน
การศึกษา
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้ครบถ้วน
ประถมศึกษา
ทั้ง 5 หัวข้อหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เชียงใหม่ เขต 6
คือ เกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร , เกณฑ์การบรรจุ
และแต่ ง ตั้ ง , เกณฑ์ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากร , เกณฑ์ ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร และเกณฑ์การให้คุณให้
โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
4.1.2 ประกาศใช้ ม าตรการในการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม และความโปร่ ง ใสภายในส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4.1.3 แต่งตั้งผู้ รั บ ผิ ดชอบ และผู้ กากับ ติดตามในการขับเคลื่ อนการดาเนินการตามมาตรการ ส่ งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสภายในสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 6 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4.1.4 จั ด ท าแบบติ ด ตามการด าเนิ น การตามมาตรการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม และความโปร่ ง ใสภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4.1.5 ประชุ ม ชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ แนวปฏิ บั ติ ต ามมาตรการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและความโปร่ ง ใส
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4.1.6 กากับ ติดตามการดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4.1.7 ประเมินผลการดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4.1.8 รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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ประเด็นการประเมิน
1) การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของหน่วยงาน และกาหนด
มาตรการในการบริหารงบประมาณ
และการจัดซื้อจัดจ้าง

2) การใช้จ่ายงบประมาณ

3) การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
และการตรวจรับพัสดุ

แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
กาหนดแล้วเสร็จ
เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี (กาหนดแผนรายไตรมาส)
งบประมาณ พ.ศ. 2565
1.จัดประชุมชี้แจงการจัดทาแผนการใช้จ่าย
ตุลาคม 2565
ผู้บริหารและบุคลากรในสานักงาน
งบประมาณประจาปีให้บุคลากรในหน่วยงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และเผยแพร่ให้แต่ละกลุ่มงานได้รับรู้
เชียงใหม่ เขต 6 รับรู้แผนการใช้จ่าย
2. กาหนดมาตรการในการบริหารงบประมาณ
งบประมาณ 2565
และการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งแต่งตั้ง
ธันวาคม 2565
ผู้บริหารและบุคลากรในสานักงาน
ผู้รับผิดชอบของผู้กากับติดตาม และรายงานผล
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
การดาเนินงาน
เชียงใหม่ เขต 6 รับทราบมาตรการ
และถือปฏิบัติ
- จัดทาหนังสือแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่รับทราย
รอบ 6 เดือน
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับรู้รับทราย
การเข้าพิจารณาตรวจสอบรายงานผลการ
มีนาคม-เมษายน 2565 การดาเนินงานของ สพป. ชม. 6 ทั้ง
ดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโดยทั่วถึง
รอบ 12 เดือน
ระบบ และส่งผลให้มีความเข้าใจการ
และระบุช่องทาการสอบถามเกี่ยวกับการ
กันยายน -ตุลาคม 2565 ดาเนินงานของแต่ละโครงการซึ่งจะ
ดาเนินงานและหรือการใช้จ่ายงบประมาณ
ทาให้การดาเนินงานต่าง ๆ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
- ควรมีการเผยแร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง/
ดาเนินการต่อเนื่อง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับรู้ข้อมูล
การจัดหาพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร ทราบ
การจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุของ
อย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายและแผน
(นางสาววาสนา จันทร์
พลอย)
กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์
(นางสาวเรณู อุตรชัย)
กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์
(นางสาวเรณู อุตรชัย)

กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์
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แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ตัวชี้วัดที่ 9

ประเด็นการประเมิน
1.ข้อมูลพื้นฐาน

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกต
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. จั ด แ ส ด ง ข้ อ มู ล ก า ร ติ ด ต่ อ แ ผ น ที่ ตั้ ง
หน่วยงาน

กาหนดแล้วเสร็จ
(กาหนดแผนรายไตรมาส)
เมษายน พ.ศ. 2565

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

โครงสร้างหน่วยงานมีความชัดเจน
ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน

กลุ่มงานอานวยการ
(นายชาญชัย แสงกร)
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ภาคผนวก
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คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ที่ ๑๘๙ /2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
------------------------------------------------------

ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวชี้วัดตาม
มาตรฐานส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภ าพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา นั้น
เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีเป้าหมายอยู่ในระดับ AA จึงแต่งตั้งคณะกรรม
การวิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชี ย งใหม่ เขต 6 ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 และก าหนดแนวทางการขั บ เคลื่ อ นการบริ ห าร
และการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้
1. นายชัยนนท์ นิลพัฒน์
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6
ประธานกรรมการ
2. นายนพพร เดชชิต
รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6
รองประธานกรรมการ
3. นายเอกนรินทร์ โงนมณี
รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6
กรรมการ
4. นายวัลลภ โตวรานนท์
รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6
กรรมการ
5. นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
กรรมการ
6. นางทองสุข ปิยะวงษ์
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
7. นางสาวเรณู อุตรชัย
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
8. นางสาวพิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์ ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
9. นางณัฐพร ดอกแก้ว
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการ
๑0. นางสาวฐานิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย ผู้อานวยการกลุ่มศึกษาทางไกล
กรรมการ
1๑. นางสมพร รุจิเลิศ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
1๒. นางสาวดากานดา วงศ์พิพัฒน์ทวีป ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคคลากรฯ
กรรมการ
1๓. นายณัฏฐวัฒน์ วงศ์ใจมูล
ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
กรรมการ
1๔. นายภานุพันธ์ สมตา
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
กรรมการ
1๕. นางเตือนใจ ณ รังสี
ศึกษานิเทก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
1๖. นางพรรณี กันใหม่
ศึกษานิเทก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
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1๗. นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา
1๘. นายกฤชพล ธีระเขมรักษ์
๑๙. นางวัฒนา ประทรวงศักดิ์
2๐. นายณัฏฐวัฒน์ วงศ์ใจมูล
2๑. นางสาวกัลยา วงศ์วรรณ์
2๒. นางสาวนันทยา วงศ์ชัย

ศึกษานิเทก์ชานาญการ
กรรมการ
ศึกษานิเทก์ชานาญการ
กรรมการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
นิติกรชานาญการ
กรรมการ
ศึกษานิเทก์ชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ศึกษานิเทก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ า ที่ วิ เคราะห์ ผ ลการประเมินการบริห ารจัดการศึ กษาขั้นพื้น ฐานของส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 และตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ และ
กาหนดวิธีการขับเคลื่อนการดาเนินงานโดยมีเป้าหมายในระดับ AA ทุกตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ ในการติดตามและ
ประเมินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ให้ ผู้ ที่ไ ด้ รั บ แต่ง ตั้ ง ได้ ป ฏิ บั ติห น้ าที่ อ ย่ างเต็ม ความรู้ค วามสามารถและให้ เ กิด ประสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สั่ง ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(นายชัยนนท์ นิลพัฒน์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
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บันทึกข้ อความ
ส่วนราชการ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ที…
่ ……………………………..…………………………………..วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชีย งใหม่ เขต 6 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกาหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
เรื่องเดิม
ตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ด าเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผล
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัดตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานั้น
ข้อเท็จจริง
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จะดาเนินการจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรม
การวิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 6 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประชุมในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.0012.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ยะ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา
1. ขออนุญาตดาเนินการจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกาหนดแนวทางการขับเคลื่อน
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. ลงนามในหนังสือคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน และหนังสือราชการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

(นางสาวนันทยา วงศ์ชัย)
ศึกษานิเทศก์

-อนุมัติ

(นายชัยนนท์ นิลพัฒน์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
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การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 6
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมแม่ยะ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

