สรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. คณะกรรมการตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการรวบรวมตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณะ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล จานวน 29 ข้อ ดังนี้
ข้อ

ประเภทของข้อมูล

1

โครงสร้าง

2

ข้อมูลผู้บริหาร

3

อานาจหน้าที่

4

แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน

5

ข้อมูลการติดต่อ

6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(กฎหมาย พระราชบัญญัติ
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวงประกาศ
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบในการ
รวบรวมตรวจสอบ
ข้อมูล
กลุ่มนโยบายและแผน
1.นายณิชา ปาระมี
2.นายพิชญพงศ์
กีรติศานติ์
3. นางสาวฉัตรวี
ลิ้มสกุล
กลุ่มอานวยการ
1.นางวิษา ชัยกิจกรณ์
2.นายเสนีย์ ศรีดี

ผู้รับผิดชอบในการ
ผลคะแนนที่ได้
เผยแพร่ข้อมูล
ปี 2562 ปี 2563
ผ่านเว็บไซด์
กลุ่มนโยบายและแผน
100
0
(งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
นายพิชญพงศ์
กีรติศานติ์

กลุ่มนโยบายและแผน
(งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
นายพิชญพงศ์
กีรติศานติ์
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
1.นางวิษา ชัยกิจกรณ์ (งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
นายพิชญพงศ์
กีรติศานติ์
กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
1.นางณิชา ปาระมี
(งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
2. นางสาวฉัตรวี
นายพิชญพงศ์
ลิ้มสกุล
กีรติศานติ์
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
1.นางวิษา ชัยกิจกรณ์ (งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
2.นายเสนีย์ ศรีดี
นายพิชญพงศ์
กีรติศานติ์
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน
(งานวินัยฯ)
(งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
กลุ่มอานวยการ
นายพิชญพงศ์
1.นางวิษา ชัยกิจกรณ์
กีรติศานติ์
2.นางเขมกร นิ่มดิษฐ์
3.นางสุภาภรณ์ อ่าอยู่
3.นายรชานนท์ รสฉ่า

100

0

100

100

100

100

100

100

0

0

ข้อ

ประเภทของข้อมูล

ผู้รับผิดชอบในการ
ผู้รับผิดชอบในการ
ผลคะแนนที่ได้
รวบรวมตรวจสอบ
เผยแพร่ข้อมูล
ปี 2562 ปี 2563
ข้อมูล
ผ่านเว็บไซด์
กลุ่มอานวยการและ
กลุ่มนโยบายและแผน
100
100
กลุ่มนโยบายและแผน (งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
(งานเทคโนโลยีดิจิทัล) นายพิชญพงศ์
1.นางวิษา ชัยกิจกรณ์
กีรติศานติ์
2.นายพิชญพงศ์
กีรติศานติ์
3.นายเสนีย์ ศรีดี

7

ข่าวประชาสัมพันธ์

8

Q&A (ช่องทางให้สอบถาม
ข้อมูลและหน่วยงานตอบ
ทางเว็บไซด์)

กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
(งานเทคโนโลยีดิจิทัล) (งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
1.นายณิชา ปาระมี
นายพิชญพงศ์
2.นายพีชญพงศ์
กีรติศานติ์
กีรติศานดิ์

100

0

9

Social Network
(เครือข่ายสังคมออนไลน์
เช่น acebook,Twitter,
Instagram ควรมีแบนเนอร์
แสดงอยู่ในหน้าเว็บไซด์หลัก
ของหน่วยงาน
แผนดาเนินงานประจาปี
2564

กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
(งานเทคโนโลยีดิจิทัล) (งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
1.นายณิชา ปาระมี
นายพิชญพงศ์
2.นายพีชญพงศ์
กีรติศานติ์
กีรติศานดิ์

100

100

กลุ่มนโยบายและแผน
1.นางณิชา ปาระมี
2.นางสาวฉัตรวี
ลิ้มสกุล
กลุ่มนโยบายและแผน
1.นางณิชา ปาระมี
2.นางสาวฉัตรวี
ลิ้มสกุล

กลุ่มนโยบายและแผน
(งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
นายพิชญพงศ์
กีรติศานติ์
กลุ่มนโยบายและแผน
(งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
นายพิชญพงศ์
กีรติศานติ์

100

0

0

0

กลุ่มนโยบายและแผน
1.นางณิชา ปาระมี
2.นางสาวฉัตรวี
ลิ้มสกุล

กลุ่มนโยบายและแผน
(งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
นายพิชญพงศ์
กีรติศานติ์

0

0

10

11

รายงาน
การกากับติดตาม
การดาเนินงานประจาปี
2564 รอบ ๖ เดือน

12

รายงานผล
การดาเนินงานประจาปี
2564

ข้อ

ประเภทของข้อมูล

13

คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

14

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี 2564

15

รายงาน
การกากับ ติดตาม
การใช้จ่าย งบประมาณ
ประจาปี 2564
รอบ ๖ เดือน

16

รายงานผล
การใช้จ่าย งบประมาณ
ประจาปี 2563

17

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ

18

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อ
จัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ

ผู้รับผิดชอบในการ
รวบรวมตรวจสอบ
ข้อมูล
ทุกกลุ่ม
1.นางวิษา ชัยกิจกรณ์
2.นางเขมกร นิ่มดิษฐ์
3.นางณิชา ปาระมี
4.นายมนตรี พ่วงวงษ์
5.นางอรชร
อาจสามารถสิริ
6.นายนาเกียรติยศ
แก้วหอมคา
7.นางเพ็ญทิพย์ คงชาติ
8.นางฐิติรัตน์
สุกางโฮง
กลุ่มนโยบายและแผน
1.นางณิชา ปาระมี

ผู้รับผิดชอบในการ
ผลคะแนนที่ได้
เผยแพร่ข้อมูล
ปี 2562 ปี 2563
ผ่านเว็บไซด์
กลุ่มนโยบายและแผน
0
100
(งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
นายพิชญพงศ์
กีรติศานติ์

กลุ่มนโยบายและแผน
(งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
นายพิชญพงศ์
2.นางฉัตรวี ลิ้มสกุล
กีรติศานติ์
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
(งานการเงิน)
(งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
กลุ่มนโยบายและแผน นายพิชญพงศ์
1.นางสุภาภรณ์ อ่าอยู่
กีรติศานติ์
2.นางณิชา ปาระมี
3.นางมัลลิกา พ่วงวงษ์
กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
1.นางณิชา ปาระมี
(งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
2.นางสาวฉัตรวี
นายพิชญพงศ์
ลิ้มสกุล
กีรติศานติ์
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
(งานพัสดุ)
(งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
1.นางสุภาภรณ์ อ่าอยู่
นายพิชญพงศ์
2.นางวันทนีย์ แสงระยับ
กีรติศานติ์
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
(งานพัสดุ)
(งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
1.นางสุภาภรณ์ อ่าอยู่ นายพิชญพงศ์
2.นางวันทนีย์
กีรติศานติ์
แสงระยับ

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

ข้อ
19

20

21

ผู้รับผิดชอบในการ
ประเภทของข้อมูล
รวบรวมตรวจสอบ
ข้อมูล
สรุปผล
กลุ่มอานวยการ
การจัดซื้อ
(งานพัสดุ)
จัดจ้างหรือ
1.นางสุภาภรณ์ อ่าอยู่
การจัดหาพัสดุรายเดือน
2.นางวันทนีย์
ปีงบประมาณ 2564
แสงระยับ
รายงานผล
กลุ่มอานวยการ
การจัดซื้อ
(งานพัสดุ)
จัดจ้างหรือ
1.นางสุภาภรณ์ อ่าอยู่
การจัดหาพัสดุประจาปี
2.นางวันทนีย์
2563
แสงระยับ
นโยบาย
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคล 1.นางเขมกร นิ่มดิษฐ์
(ปี 2564)
2.นายรชานนท์ รสฉ่า

กลุ่มนโยบายและแผน
(งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
นายพิชญพงศ์
กีรติศานติ์

0

0

กลุ่มนโยบายและแผน
(งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
นายพิชญพงศ์
กีรติศานติ์
กลุ่มนโยบายและแผน
(งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
นายพิชญพงศ์
กีรติศานติ์
กลุ่มนโยบายและแผน
(งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
นายพิชญพงศ์
กีรติศานติ์

0

0

0

0

0

0

กลุ่มนโยบายและแผน
(งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
นายพิชญพงศ์
กีรติศานติ์
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน
1.นางเขมกร นิ่มดิษฐ์ (งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
2.นายรชานนท์ รสฉ่า นายพิชญพงศ์
3.นายศักดา น้อยเจริญ
กีรติศานติ์
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน
1.นางเขมกร นิ่มดิษฐ์ (งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
2.นางฐิติรัตน์ สุกางโฮง นายพิชญพงศ์
3.นายรชานนท์ รสฉ่า
กีรติศานติ์
4.นายศักดา น้อยเจริญ

0

100

0

0

0

0

22

การดาเนินการตามนโยบาย กลุ่มบริหารงานบุคคล
การบริหาร ทรัพยากรบุคคล 1.นางเขมกร นิ่มดิษฐ์
(ปี 2564)
2.นายรชานนท์ รสฉ่า

23

หลักเกณฑ์
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากร บุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล
1.นางเขมกร นิ่มดิษฐ์
2.นายรชานนท์ รสฉ่า

24

รายงานผล
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากร บุคคลประจา
ปี 2563
แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
(ประจาปี 2564)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (ประจาปี 2564)

กลุ่มบริหารงานบุคคล
1.นางเขมกร นิ่มดิษฐ์
2.นายรชานนท์ รสฉ่า

25

26

ผู้รับผิดชอบในการ
ผลคะแนนที่ได้
เผยแพร่ข้อมูล
ปี 2562 ปี 2563
ผ่านเว็บไซด์
กลุ่มนโยบายและแผน
100
0
(งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
นายพิชญพงศ์
กีรติศานติ์

ข้อ
27

ผู้รับผิดชอบในการ
ผู้รับผิดชอบในการ
ผลคะแนนที่ได้
ประเภทของข้อมูล
รวบรวมตรวจสอบ
เผยแพร่ข้อมูล
ปี 2562 ปี 2563
ข้อมูล
ผ่านเว็บไซด์
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน
0
0
การทุจริตและประพฤติมิ
1.นางเขมกร นิ่มดิษฐ์ (งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
ชอบประจาปี 2564
2.นางฐิติรัตน์ สุกางโฮง นายพิชญพงศ์
3.นายรชานนท์ รสฉ่า
กีรติศานติ์
4.นายศักดา น้อยเจริญ

28

ช่องทาง
การรับฟัง
ความคิดเห็น

29

การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม

ทุกกลุ่ม
1.นางวิษา ชัยกิจกรณ์
2.นางเขมกร นิ่มดิษฐ์
3.นางณิชา ปาระมี
4.นายมนตรี พ่วงวงษ์
5.นางอรชร
อาจสามารถสิริ
6.นายนาเกียรติยศ
แก้วหอมคา
7.นางเพ็ญทิพย์ คงชาติ
8.นางฐิติรัตน์
สุกางโฮง
9.นายพีชญพงศ์
กีรติศานติ์
ทุกกลุ่ม
1.นางวิษา ชัยกิจกรณ์
2.นางเขมกร นิ่มดิษฐ์
3.นางณิชา ปาระมี
4.นายมนตรี พ่วงวงษ์
5.นายนาเกียรติยศ
แก้วหอมคา
6.นางเพ็ญทิพย์ คงชาติ
7.นางฐิติรัตน์
สุกางโฮง
8.นางอรชร
อาจสามารถสิริ
9.นายพีชญพงศ์
กีรติศานติ์

กลุ่มนโยบายและแผน
(งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
นายพิชญพงศ์
กีรติศานติ์

100

0

กลุ่มนโยบายและแผน
(งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
นายพิชญพงศ์
กีรติศานติ์

0

0

2. คณะกรรมการตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการรวบรวมตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูล
ต่อสาธารณะ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต จานวน 10 ข้อ ดังนี้
ข้อ

ประเภทของข้อมูล

30 เจตจานงสุจริตของ
ผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบในการ
ผู้รับผิดชอบในการ
รวบรวมตรวจสอบ
เผยแพร่ข้อมูล
ข้อมูล
ผ่านเว็บไซด์
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
1.นางวิษา ชัยกิจกรณ์ (งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
2.นายเสนีย์ ศรีดี
นายพิชญพงศ์
กีรติศานติ์
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
1.นางวิษา ชัยกิจกรณ์ (งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
2.นายเสนีย์ ศรีดี
นายพิชญพงศ์
กีรติศานติ์
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
1.นางวิษา ชัยกิจกรณ์ (งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
2.นายเสนีย์ ศรีดี
นายพิชญพงศ์
กีรติศานติ์

ผลคะแนนที่ได้
ปี 2562 ปี 2563
100

100

0

0

0

100

33 การดาเนินการ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
เพื่อจัดการความเสี่ยง 1.นางวิษา ชัยกิจกรณ์ (งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
การทุจริต
2.นายเสนีย์ ศรีดี
นายพิชญพงศ์
กีรติศานติ์
34 การเสริมสร้าง
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
วัฒนธรรมองค์กร
1.นางวิษา ชัยกิจกรณ์ (งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
2.นายเสนีย์ ศรีดี
นายพิชญพงศ์
กีรติศานติ์

0

100

0

100

35 แผนปฏิบัติการ
ป้องกัน
การทุจริต

0

100

0

0

31 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร
32 การประเมิน
ความเสี่ยง
การทุจริตประจาปี
2564

36 รายงาน
การกากับ ติดตาม
การดาเนินการ
ป้องกัน
การทุจริต ประจาปี
2564 รอบ ๖ เดือน

กลุ่มอานวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
1.นางวิษา ชัยกิจกรณ์ (งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
2.นายเสนีย์ ศรีดี
นายพิชญพงศ์
กีรติศานติ์
กลุ่มอานวยการ
1.นางวิษา ชัยกิจกรณ์ กลุ่มนโยบายและแผน
2.นายเสนีย์ ศรีดี
(งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
นายพิชญพงศ์
กีรติศานติ์

ผู้รับผิดชอบในการ
ผู้รับผิดชอบในการ
ข้อ
ประเภทของข้อมูล
รวบรวมตรวจสอบ
เผยแพร่ข้อมูล
ข้อมูล
ผ่านเว็บไซด์
37 รายงานผล
1.นางวิษา ชัยกิจกรณ์ กลุ่มนโยบายและแผน
การดาเนินการป้องกัน 2.นายเสนีย์ ศรีดี
(งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
การทุจริตประจาปี
นายพิชญพงศ์
2563
กีรติศานติ์
38 มาตรการส่งเสริม
1.นางวิษา ชัยกิจกรณ์ กลุ่มนโยบายและแผน
คุณธรรม และ
2.นายเสนีย์ ศรีดี
(งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
ความโปร่งใสภายใน
นายพิชญพงศ์
หน่วยงาน
กีรติศานติ์
39 การดาเนินการตาม
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
มาตรการส่งเสริม
(รูปการรณรงค์ต้านโกง (งานเทคโนโลยีดิ จิทัล)
คุณธรรม และความ ที่รณรงค์ส่งจังหวัด)
นายพิชญพงศ์
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 1.นางวิษา ชัยกิจกรณ์
กีรติศานติ์
2.นายเสนีย์ ศรีดี
รวมค่าคะแนนร้อยละ

ผลคะแนนที่ได้
ปี 2562 ปี 2563
0

100

0

0

0

0

27.27

33.33

3. ข้อกาหนด
ข้อกาหนด
มีการเผยแพร่เอกสารบนเว็บไซด์หลัก แต่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
มีการเผยแพร่เอกสารบนเว็บไซด์หลัก ถูกต้องและครบถ้วน

คะแนน
0
100

4. เกณฑ์การแปลผล
ค่าคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ลพบุรี อยู่ในระดับ F ระหว่าง 0-49.99
5. ปัญหาและอุปสรรค
5.1 กรรมการที่แต่งตั้งรับผิดชอบรายงานมีภารกิจงานค่อนข้างมาก (ตามกรอบอัตรากาลังมีไม่เพียงพอ
ซึ่งตามภารกิจหลักที่รับผิดชอบมีค่อนข้างมาก จึงไม่สามารถหาข้อมูลรายงานได้ทันต่อเวลา)
5.2 กรรมการที่แต่งตั้งยังไม่เข้าใจในกระบวนการหาหลักฐานในการรายงานในบางข้อ
5.3 ส าหรั บ ปี 2563 ในช่ ว งเดื อ นกรกฎาคม 2563 คณะกรรมการที่ แ ต่ งตั้ ง ของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงจะเข้าไปตรวจสอบและให้คะแนนประเมินผลตัวชี้วัดหน้าเว็บไซด์สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
แต่ปรากฎว่าเว็บไซด์ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีเกิดล่มไม่สามารถเปิดใช้งานได้เป็ นเวลากว่าครึ่งเดือนซึ่ง
มีผลทาให้คณะกรรมการไม่สามารถเข้าไปประเมินผลตัวชี้วัดในบางข้อได้ จากข้อสังเกตข้อ 1 ข้อ 2 ไม่มีคะแนน
เนื่องจากเป็นเรื่องโครงสร้างและข้อมูลผู้บริหาร ซึ่งเมื่อเว็บไซด์สานักงานเปิดได้แล้วเข้าไปดูข้อมูลทุกข้อมีครบหมด

จึงส่งผลให้ไม่มีคะแนนได้ ดังนั้นในระหว่างช่วงคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบประเมินผลหน้าเว็บไซด์ต้องไปไม่ล่ม
เว็บไซด์สานักงานต้องใช้งานได้ตลอดไม่เช่นนั้นจะไม่มีคะแนนได้
5.4 สาหรับปี 2562 กลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
5.5 สาหรับปี 2564 ดาเนินการโดยกลุ่มอานวยการ ซึ่งปีนี้ เกิดสถานการณ์โรคติดต่อไข้หวัด 2019
ในห้วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ทางานที่บ้านทาให้การรวบรวมข้อมูลส่งภายในเดือนมิถุนายน
2564 ค่อนข้างล่าช้าจากการประสานงาน และการรายงานสรุปผลยังไม่เป็นไปตามระยะเวลา และการดาเนินการ
บางข้อเช่นการจัดซื้อจัดจ้างโดยการประกาศ จะมีค่อนข้างน้อยปีนี้สานักงานไม่ได้รับการสนับสนุนด้านครุภัณฑ์ และ
สิ่งก่อสร้าง จึงมีรายงานในบางข้ออาจจะไม่ครบถ้วน
.........................................................

