
การวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานตาม 
ตัวช้ีวัดการประเมิน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาท้ังสิ้น 225 เขต ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 85.58 ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานอยูใน ระดับ A (Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 16 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดคะแนน 91.56 ซ่ึงถือวามีคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานอยูใน ระดับ A   ( ดีมาก ) โดย ตัวชี้วัดท่ี 3 การใชอํานาจ ไดคะแนนสูงสุด 97.79 
คะแนน สวนตัวชี้วัดท่ีไดคะแนนต่ํากวาตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดท่ี 8 การปรับปรุงระบบการทํางาน ไดคะแนน 
83.32 คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ท่ีผานมา (พ.ศ. 2558 – 2562) สรุปไดดังนี้ 

ปงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลตางของคะแนน ITA 
2558 74.64 - - 
2559 81.85 เพ่ิมข้ึน +7.21 
2560 90.07 เพ่ิมข้ึน +8.22 
2561 90.35 เพ่ิมข้ึน +0.28 
2562 91.56 เพ่ิมข้ึน +1.21  

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 เปนรายตัวชี้วัด ซ่ึงไดจากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และจาก
เอกสารหลักฐานการเปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซตของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เรียงตามลําดับคะแนนได 
ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดท่ี ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหนาท่ี 97.08 AA ผาน 
2 การใชงบประมาณ 94.37 A ผาน 
3 การใชอํานาจ 97.79 AA ผาน 
4 การใชทรัพยสินของราชการ 95.38 AA ผาน 
5 การแกไขปญหาการทุจริต 97.19 AA ผาน 
6 คุณภาพการดําเนินงาน 92.49 A ผาน 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 86.24 A ผาน 
8 การปรับปรุงระบบการทํางาน 83.32 B ไมผาน 
9 การเปดเผยขอมูล 96.07 AA ผาน 
10 การปองกันการทุจริต 86.16 A ผาน 



หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผาน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผาน 
B Good 75.00 – 84.99 ไมผาน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไมผาน 
D Poor 55.00 – 64.99 ไมผาน 
E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไมผาน 
F  Fail 0 – 49.99 ไมผาน 

การนําผลการประเมิน ITA ไปสูการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 16 เปนรายตัวชี้วัด พบวาตัวชี้วัดท่ีหนวยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับใหดียิ่งข้ึน (มี
คะแนนต่ํากวารอยละ 85) มีดังนี ้
 

ตัวช้ีวัดท่ี 8 แนวทางการปรับปรุงระบบการทํางาน 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจะตองปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและ
กระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยควรมีกระบวนการเปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือผูมาติดตอ เขามามีสวน
รวมในการปรับปรุง พัฒนา การดําเนินงาน เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการ และควรใหความสําคัญกับการ
ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีความโปรงใสมากข้ึน 

E11 เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การ 
ใหบริการใหดีข้ึนมากนอยเพียงใด 
 E12 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน/การใหบริการใหดีข้ึน 
มากนอยเพียงใด 
 E13 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการ ดําเนินงาน/การใหบริการ ใหเกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม 
 E14 หนวยงานท่ีทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวน
รวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงานใหดีข้ึน มากนอยเพียงใด 
 E15 หนวยงานท่ีทานติดตอ มีการปรับปรุงการดําเนินงาน/การใหบริการ ใหมีความโปรงใสมากข้ึน 
มากนอยเพียงใด 
 
  คณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 พบวาประเด็นท่ีมีความเสี่ยงตอกระบวนการทํางานมากท่ีสุด คือประเด็นการ
เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของ
หนวยงานใหดีข้ึน   
 
 



ดังนั้นทางคณะกรรมการบริหารโครงการฯ จึงไดกําหนดมาตรการในการพัฒนาปรับปรุงระบบการ
ทํางานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดังนี้ 
 

มาตรการ วิธีดําเนินงาน 
 มาตรการการใหบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  
 
 
 
 
 

 1. ใหรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ท่ีรับผิดชอบงานในกลุม
อํานวยการเปนผูรับผิดชอบดูแล กํากับ ติดตามผล 
การดําเนินงานตามมาตรการการใหบริการ  
2. ใหทุกกลุมงานกําหนดมาตรฐานการใหบริการ โดย
กําหนดกระบวนการหรือข้ันตอนการใหบริการ และ
ระยะเวลาในการใหบริการ ท่ีแสดงถึงขอมูลการ
ใหบริการของกลุม/กลุมงาน ในเรื่องตาง ๆ ภายใต
ภารกิจและหรืออํานาจหนาท่ีของ กลุม/กลุมงาน ตาม
โครงสรางการบริหารของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16  
3. ใหผูอํานวยการกลุมอํานวยการ ดําเนินการดังนี้  
    3.1 กําหนดข้ันตอนการใหบริการในภาพรวมของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เชน 
การรับเรื่อง-การสงตอ การใหบริการเบ็ดเสร็จ ระบบ
บัตรคิว การใหบริการตามลําดับข้ันตอนการใหบริการ  
   3.2 กําหนดมาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวก เชน 
เคานเตอรหรือจุดใหบริการ อุปกรณหรือเครื่องมือท่ี
พรอมสําหรับการใหบริการ เชน คอมพิวเตอรไวให
สําหรับผูรับบริการใชงาน มุมบริการน้ําดื่ม ท่ีนั่งรอ
สําหรับผูมารับบริการอยางเพียงพอ  
4. กลุมอํานวยการสรางความตระหนัก รับรู ในการ
ใหบริการกับบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ทุกวันหนาแถวในการทํา
กิจกรรมเชิงสัญลักษณ  
5. จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ และการกํากับ 
ติดตามผลการประเมินความพึงพอใจ ของผูมารับ
บริการทุกเดือน ตลอดจนสรุป รายงานผล และ
เผยแพรตอสาธารณชน  
6. ใหผูมารับบริการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี โดยผลของการประเมินการปฏิบัติงานจะใช
เปนสวนหนึ่งในการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานประจําปของบุคลากร
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 



7. นําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน/การใหบริการ
ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน 
8. ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล/กลุมงานท่ีใหบริการเปน
ท่ีประทับใจของผูรับบริการ และเปนแบบอยางท่ีดีแก
บุคลากรและบุคคลท่ัวไป 

 


