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รายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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ส่วนที่ 1 หลักการและเหตุผล
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ส่วนที่ 2 การดาเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
- การวิเคราะห์ผลการประเมิน
- การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2564
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ส่วนที่ 3 แนวทางการนาผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน ประจาปี 2563 ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2564
- การวิเคราะห์ผลการประเมิน
- แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ในปีงบประมาณ 2564
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก

18

1

ส่วนที่ 1
บทนา
ความเป็นมา

2
ข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
อานาจหน้าที่
โครงสร้างการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

พื้นที่เขตบริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

แผนที่เขตบริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

*** ในปี พ.ศ.2563 - นักเรียน จานวน 24,177 คน
- ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา จานวน 1,627 คน
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment – ITA Online) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1
สานักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไก
ในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA ) “ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ได้ถูกกาหนดเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560-2565) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ให้เป็น มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการโดยมุ่งหวัง
ให้หน่วยงานภาครัฐที่เ ข้ารับ การประเมิน ได้ทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม โดยสานักงานพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษาได้พัฒนานวัตกรรมและเครื่องมือการประเมินมาใช้ประเมินสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่ว
ประเทศ
การประเมิ นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เริ่ม
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และมีการขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นตามลาดับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติร าชการของ
หน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีภ่ ายในหน่วยงาน
มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวม
ที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) แบ่งออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. การปฏิบัตหิ น้าที่
2. การใช้งบประมาณ
3. การใช้อานาจ
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6. คุณภาพการดาเนินงาน
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8. การปรับปรุงระบบการทางาน
9. การเปิดเผยข้อมูล
10. การป้องกันการทุจริต
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เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) มี 3 เครื่องมือ ได้แก่
1. แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบสารวจ Evidence-Based)
2. แบบสารวจความคิดเห็นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสารวจ Internal)
3. แบบสารวจความคิดเห็นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบสารวจ External)
คะแนนภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปี 2558-2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่
ปีง บประมาณ 2558 เป็ นต้ น มา ผลการประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิน งาน ตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ 2558 -2563 แสดง ดังนี้
ผลคะแนน ITA
หน่วยงาน
ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

คะแนนเฉลี่ยภาพรวม

90.16 89.19 77.01 79.26 83.40 77.68

จากการขับ เคลื่อ นการดาเนินงานการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่ง ใสของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้คะแนนร้อยละ 77.68 อยู่ในระดับ
B และเป็นลาดับที่ 185 ของส านัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี รายละเอียด ดังนี้ แยกตาม
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน โดยมีคะแนนทั้ง 3 เครื่องมือ ดังนี้
1. คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment:
IIT) ประจาปี 2563 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 28.99 จากค่าน้าหนักคะแนน 30 คะแนน ผลการประเมิน
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ประจาปี
2563 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 27.73 จากค่าน้าหนักคะแนน 30 คะแนน และคะแนน แบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจาปี 2563
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 20.69 จากค่าน้าหนักคะแนน 40 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยแต่ละด้าน ปีงบประมาณ 2563
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2. จาแนกตามรายตัวชี้วัดซึ่งได้จากการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจาก
เอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา เรียงตามลาดับคะแนนได้
ดังนี้
ตัวชี้วัดที่
ประเด็นตัวชี้วัด
คะแนน
ระดับ
1
การปฏิบัติหน้าที่
98.72
AA
3
การใช้อานาจ
97.40
AA
4
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
97.38
AA
5
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
96.39
AA
6
คุณภาพการดาเนินงาน
95.47
AA
2
การใช้งบประมาณ
93.23
A
7
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
91.22
A
8
การปรับปรุงระบบการทางาน
90.64
A
9
การเปิดเผยข้อมูล
73.56
C
10
การป้องกันการทุจริต
31.25
F
ชุดข ้อมู
ล1
คะแนนรวม
77.68

ตัวชี้วัดที่1 การปฏิบัติ
หน้าที่
ตัวชี้วัดที่10 การ
ป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผย
ข้อมูล
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ตัวชี้วัดที8่ การปรับปรุง
ระบบการทางาน
ตัวชี้วัดที่7
ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร

ตัวชี้วัดที่2 การใช้
งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่3การใช้อานาจ
ตัวชี้วัดที4่ การใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ
ตัวชี้วัดที่5 การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต

ตัวชี้วัดที่6 คุณภาพการ
ดาเนินงาน
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การเปรียบเทียบคะแนนรายตัวชี้วัด ระหว่างปี 2562 – 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ดังนี้
ตัวชี้ ตัวชี้ ตัวชี้ ตัวชี้ ตัวชี้ ตัวชี้ ตัวชี้ ตัวชี้ ตัวชี้
หน่วยงาน
วัดที่ 1 วัดที่ 2 วัดที่ 3 วัดที่ 4 วัดที่ 5 วัดที่ 6 วัดที่ 7 วัดที่ 8 วัดที่ 9
ปี 2562
ปี 2563

94.59
98.72

94.59
93.23

91.42
97.40

94.20
97.38

89.00
96.39

89.88
95.47

80.33
91.22

80.02
90.64

75.85
73.56

ตัวชี้
วัดที่
10
79.02
31.25

จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ตั้งแต่ปี 2562-2563 พบว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาในหลายประเด็น ซึ่งจุดที่ควรพัฒนาอย่าง
เร่ง ด่วน คือ เรื่อ งการเปิดเผยข้อมู ล และการป้องกั นการทุ จริต ซึ่ง ต้องดาเนินการปรับ ปรุง และกา หนด
มาตรการส่งเสริมเพื่อพัฒนาอย่างเร่งด่วน โดยต้องมีการจัดทาแผนปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีแนวทางและขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผน
บูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
งบดาเนินงาน
การดาเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้
เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมในทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความ
เป็นพลเมืองที่ดี ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมี
พฤติก รรมที่ ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุ จริตในทุกรูปแบบ การดาเนินการจะก าหนดกลยุทธ์ แนวทางการ
ดาเนินการและตัวชี้วัดความสาเร็จ เพื่อ ให้ทุ กส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึก ษาธิการนาไปเป็นแผนง าน
โครงการของส่วนราชการต่อไป
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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โครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติการป้องกันการป้องกันการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ทุจริตระยะที่ 3
(พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1
- ประกาศเจตนารมณ์/กาหนดนโยบายคุณธรรม
กลุม่ นิเทศฯ
สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการคิดแยกแยะ
26,250 กลุม่ นิเทศฯ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
หน่วย
ส่วนรวมให้กับบุคลากรภายในสานักงาน
ตรวจสอบ
ภายใน
กฎหมาย
และคดี
- โครงการเข้าค่ายคุณธรรม “โครงการส่งเสริม
100,000 กลุ่มบุคคล
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสานักงาน
และผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสังกัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
- กิจกรรมทบทวน ถอดบทเรียนการประเมิน
19,650 กลุ่มนิเทศฯ
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานปี
เชิงรุก
2563
- กิจกรรมยกระดับการประเมินด้วยพัฒนา
10,000 กลุ่มนิเทศฯ
เครื่องมือการประเมินให้สอดคล้องกับการทางาน
1) กิจกรรมประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนว
ทางการคุณธรรมและความโปร่งใส
2) จัดทามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
3) จัดทามาตรการให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดาเนินงาน
4) จัดทามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง
5) จัดทามาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต
6) จัดทามาตรการป้องกันการรับสินบน
7) จัดทามาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
8) จัดทามาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม ต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ 3
(พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต
เชิงรุก

โครงการ/กิจกรรม
- กิจกรรมศึกษาดูงานสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การบริหารของหน่วยงานภาครัฐในระดับทีส่ ูงมาก
(เขตสุจริตต้นแบบ)
- กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
11,400

กลุ่มนิเทศฯ

167,300

กลุ่มบุคคล
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ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการ
ดาเนินงานตามแผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุ จริตและประพฤติชอบโครงการสเริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบ าลในสถานศึกษา “ป้องกั นการทุจ ริต ” (โครงการสานัก งานเขตพื้นที่
การศึก ษาสุจ ริต ) กิ จ กรรมหลั ก เสริม สร้างคุ ณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบ าลในสถานศึก ษา จ านวน
163,000 บาท สานักงานเขตพื้นท่ากรศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีคุณธรรม
จริยธรรมและป้องกันการทุจ ริต ตามวงเงินงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร โดยจัดกิ จ กรรมเสร็จ สิ้นแล้ว และ
รายงานผลการดาเนินงาน ดังนี้
รายงานความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ชื่อโครงการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีงบประมาณ 2563 (เขตสุจริต)
2. สนอง
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 5 รายละเอียดตัวชี้วัด/มาตรการ สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุก
ระดับผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
3. กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
4. แผนงาน
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อต้านการทุจริต
4. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
6. ลักษณะโครงการ
ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
7. หลักการและเหตุผล
ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐที่มีการดาเนินงานที่ไม่โปร่งใส มีการบริหารงาน
อย่างไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นอย่างมากมาย เป็นอุปสรรค
สาคัญต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูป แบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุ จริตทางตรงไม่
ซับ ซ้อน อาทิ การรับ สินบน การจัดซื้อ จัดจ้าง ในปัจ จุบันได้ป รับ เปลี่ยนเป็นการทุ จ ริตที่ ซับ ซ้อนมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น การทุ จ ริตเชิง นโยบาย การทุ จ ริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่ง เชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อประเทศอย่างมหาศาล
รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตทั้งในภาครัฐและในระดับชาติ จึงได้ประกาศนโยบายด้าน
การปรับสมดุลและพัฒ นาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่ สาคัญ เนื่องจากเป็นนโยบายที่
กระจายอานาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัด
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การศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งระดับสานักงานทั้งส่วนกลาง และระดับ
ภูมิ ภาค โดยปรับ โครงสร้างของหน่วยงานทุ กระดับ ตั้งแต่สถานศึก ษา ส านัก งานเขตพื้นที่ การศึก ษา และ
สานักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา
หน่วยงานสานักงานเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบ
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธ ยัสถ์และเปิดโอกาสให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
สานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาขอนแก่น เขต 1 เห็นความส าคัญ ของดาเนินงานตาม
นโยบายดังกล่าว จึงได้มีการดาเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ บาลในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เขตสุจริต) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดาเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสาคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานให้ลดน้อยลง
8. วัตถุประสงค์ของโครงการ
8.1 เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสานึกและพฤติกรรมทีส่ ามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม และมีการจัดทาข้อมูล ITA มาการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ
8.2 เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย
8.3 เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กร และสาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการทางาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
9. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
10. งบประมาณ
163,000 บาท
11. ผลการดาเนินงาน
11.1 เชิงคุณภาพ บุคลากรภายในสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และ
โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ด้านการป้องกัน ปลูกฝังและการสร้างเครือข่าย สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ และมีการจัดทาข้อมูล ITA มาการสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมเพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
11.2 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ซึ่งต้องหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาต่อไป
11.3 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามีภาพลักษณ์ที่ดี และสาธารณชนให้ความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ทางาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
11.4 ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทราบแนวนโยบายในการบริหารของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเกี่ยวกับการ
บริหารเขตสุจริต

14
11.5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากรภายในเข้าใจความหมายของการประกาศเจตนารมณ์ เป็น 3
ภาษา (ไทย จีน และอังกฤษ)
12. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
12.1 โครงการนี้ทาให้บุคลากรได้ตระหนัก ถึง การดาเนินงานให้ป ราศจากการทุ จริต การเรียกรับ
ผลประโยชน์ จึงควรมาการดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเน้นการนั่งอบรมสัมมนาเพียงอย่างเดียว ให้เน้น
กิจกรรมที่สร้างความตระหนัก สานึกรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยินดี
12.2 แผนปฏิบัติก ารป้อ งกั นและปราบปรามการทุ จริตที่ จัดท าขึ้นต้องมี ความชัดเจน สอดคล้องกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางของการจัดทางบประมาณในลักษณะ
บูรณาการได้ และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้วย
12.3 องค์ก รต้องมีการพั ฒนาบุคลากรเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติง าน ในเรื่องการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจที่ใสซื่อ ให้ปราศจากการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ ซึ่งไม่
จาเป็นต้องอบรมนั่งอบรมเฉพาะธรรมะหรือปฏิบัติธรรม สามารถเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมด้วยกิจกรรมที่
สร้างความตระหนัก สานึกรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยินดี
12.4 บุค ลากรภายในส านัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาควรจัดให้มี ก ารประชุ ม ปรึก ษา
แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ กีย่ วกับผลการประเมิน กรอบการประเมิน และแนวทางการดาเนินงานให้มากขึ้น อย่ างน้อย
เดือนละ 2 ครั้ง รวมทั้งควรจัดให้มีการศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบหรือหน่วยงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศปีละ
1 ครั้ง
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ภาคผนวก
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ภาพประกอบกิจกรรม
1. กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร เน้นความมีวินัยและปลูกจิตสานึกในการปฏิบัติหน้าที่
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่ น เขต 1 ร่ วมปฏิบัติกิ จ กรรมเพื่ อสร้างภาพลัก ษณ์ที่ ดีต่อองค์กร ตามโครงการประเมิ นคุณธรรม
จริยธรรม และความโปร่ ง ใสในการด าเนินงานของส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา ณ ส านั ก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เช่น
1) การเข้าแถว เคารพธงชาติ
2) การสวดมนต์ไหว้พระ
3) กล่าวคาปฏิญาณตน “เขตสุจริต”
4) การลงเวลาปฏิบัติราชการ
5) การรับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ.
6) การเข้าร่วมงานพิธี
ผลการดาเนินกิจกรรม
1. บุคลากรภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีวินัยและจิตสานึกในการปฏิบัติหน้าที่
2. องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสูส่ าธารณชนภายนอก
3. บุคลากรมีจิตสานึกรักในความเป็นชาติไทย และเข้าใจในความหมายของคาปฏิญญาเขตสุจริต
งบประมาณ ไม่มี
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
จัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
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2. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์/กาหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ดร.ภูมิ พั ท ธ เรืองแหล่ ผู้อ านวยการส านั ก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรและลูกจ้างในสังกัด สพป.ขอนแก่น
เขต 1 ประกาศเจตนารมณ์เขตสุจริต พร้อมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ณ ลานหน้าเสาธง
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยมี
ผลการดาเนินกิจกรรม
1. การเผยแพร่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ เช่น เว็บไซต์ของสานักงานเขต Facebook และ Line
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบเจตนารมณ์ที่ชัดเจน
3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากรภายในเข้าใจความหมายของการประกาศเจตนารมณ์ เป็น 3 ภาษา (ไทย
จีน และอังกฤษ)
งบประมาณ ไม่มี
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
จัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
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3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ให้กับบุคลากรภายในสานักงาน โดยจัดกิจกรรมการประชุมเสวนาโดยเชิญวิทยากรภายในคือหน่วยตรวจสอบ
ภายในและกลุ่มกฎหมายและคดีเพื่อบรรยายให้ความรู้ ให้ข้อคิดแนวทาง
ผลการดาเนินกิจกรรม
1. บุคลากรภายในสานักงานเขตมีความรู้ ความเข้าใจสามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้
2. บุคลากรภายในสานักงานเขตปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม ปราศจากการทุจริตและเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตน
งบประมาณ 26,250 บาท
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
จัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
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4. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม “โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสานักงานและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ผลการดาเนินกิจกรรม
1. บุคลากรภายในสานักงานเขตมีความรู้ ความเข้าใจมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมในการดาเนินชีวิต
2. บุคลากรภายในสานักงานเขตสามารถนาหลักธรรม น้อมนามาสู่การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
งบประมาณ 100,000 บาท
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
จัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
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5. กิจกรรมทบทวน ถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานปี 2563
ผลการดาเนินกิจกรรม
1. บุคลากรภายในสานักงานเขตทราบผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาจากผลการประเมิน
2. สานักงานเขตพื้นที่มีแนวทางแก้ไขการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของเขตพื้นที่
อย่างเป็นระบบ ขั้นตอน โดยกาหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ 2564
งบประมาณ 19,650 บาท
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
จัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
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6. กิจกรรมยกระดับการประเมินด้วยพัฒนาเครื่องมือการประเมินให้สอดคล้องกับการทางาน
ผลการดาเนินกิจกรรม
บุคลากรภายในส านัก งานเขตได้ร่วมกั นวิเ คราะห์ผ ลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 รวมทั้งการร่วมกันกาหนดมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานทั้ง 7 มาตรการ
งบประมาณ 10,000 บาท
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
กาหนดให้ทุกฝ่ายทีเ่ กี่ยวข้องได้นามาตรการไปใช้อย่างจริงจัง
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7. กิจกรรมศึกษาดูงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
บริหารของหน่วยงานภาครัฐในระดับที่สูงมาก (เขตสุจริตต้นแบบ)
ผลการดาเนินกิจกรรม
1. บุคลากรภายในสานักงานเขตได้รู้แนวทาง ขั้นตอนการจัดทาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่มีความตระหนัก และเข้าใจขั้นตอน กระบวนการดาเนินงานมากขึ้น
งบประมาณ 11,400 บาท
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
ควรจัดกิจกรรมอย่างสม่าเสมอ
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