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ส่วนที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ เ มื่ อ วั นที่ 11 ตุ ล าคม 2559 เห็น ชอบยุ ท ธศาสตร์ ชาติ ว่ าด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต
(Zero Tolerance and Clean Thailand)” กาหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ
ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับจาก
ทั้งภายในและต่างประเทศ และนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี ธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ อย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนากรดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ
ในการนี้สานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดให้ทุ กส านักงานเขตพื้นที่ ต้องเข้ารับ การประเมิ น
คุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยเริ่ม ดาเนินการตั้งแต่ปี 2558 และประเมิ น
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นกลยุทธ์เชิงรุกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ซึ่งสานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กาหนดให้ทุก
หน่วยงานต้องดาเนินการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดได้กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องรับการประเมินทุกเขต
พื้นที่การศึกษา มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ไม่น้ อยกว่าร้อยละ 85 และเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการประเมิน โดยเป็นการเปิดเผยข้อมูล
การดาเนินงานของหน่วยงานที่แสดงถึงความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สาธารณชนรับทราบ
เกี่ยวกับการดาเนินงานของสานักงานเขต จานวน 10 ตัวชี้วัด
1. การปฏิบัตหิ น้าที่
2. การใช้งบประมาณ
3. การใช้อานาจ
4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6. คุณภาพการดาเนินงาน
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8. การปรับปรุงระบบการทางาน
9. การเปิดเผยข้อมูล
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10. การป้องกันการทุจริต
ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาขอนแก่ น เขต 1 เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ ต้องดาเนินการ
ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโดยรับ การประเมิ นตามเกณฑ์ ที่สานักงานป.ป.ช. และส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดอย่างต่อเนื่อง และในการป้องกันการทุจริต จะต้องมีการจัดทามาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับประเด็นที่เป็นจุดแข็งและจุดที่ ควรพัฒนา เพื่อจัดทาแนวทางการ
พัฒนา กาหนดเป็นมาตรการเพื่อดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินการดังกล่าว ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจาปี
งบประมาณ 2563 พร้อมทั้งมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2563 ขึ้น
วัตถุประสงค์

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จาแนก ออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment:
IIT) หมายถึง บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษา ตั้ง แต่ร ะดับ ผู้บริห าร ผู้อานวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ
พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงาน ที่ทางานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment:
EIT) หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา นับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา
3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT
) เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด และไม่มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
โดยผู้ดูแลระบบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่ในการตอบแบบสารวจหน่วยงานละ 1 ชุด โดยเข้าระบบ ITAS
เพื่อตอบแบบสารวจ 1 ชุด การตอบแบบสารวจ OIT ในแต่ละข้อคาถาม ให้ผู้ดูแลระบบของสานักงานเขตพื้นที่ระบุ
URL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนหน้าเว็บไซต์หลักของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการ
เปิดเผยข้อมูล โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถระบุ URL ได้มากกว่า 1 URL ในแต่ละข้อ
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การรายงานผลการประเมิน
การรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน (Rating
Score ) โดยจาแนกออกเป็น 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 2
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ให้ใช้ข้อมูลของโรงเรียนในการเขียนบรรยาย)
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต
1 มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วยตัวชี้วัดการประเมินจานวน 10 ตัวชี้วัด โดยรวมได้
คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 77.68 ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานอยู่ในระดับ B (Good) อยู่ใน
อันดับที่ 185 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทามาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ตามคาสั่งที่ 138/2564 ลงวันที่ 19
เมษายน 2564 ซึ่งได้ประชุมคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2563 ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
และกาหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
1. วิเ คราะห์ผลการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนินงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ 2563
จาแนกตามเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโดยมีคะแนนทั้ง 3 ส่วน ตามแหล่งข้อมูลการประเมิน ดังนี้
- คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)
ประจาปี 2563 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 28.99 จากค่าน้าหนักคะแนน 30 คะแนน
- ผลการประเมิ น จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) ประจาปี 2563 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 27.73 จากค่าน้าหนักคะแนน 30 คะแนน
- คะแนนแบบตรวจการเปิด เผยข้ อมู ล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) ประจาปี 2563 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 20.69 จากค่าน้าหนักคะแนน 40 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยแต่ละด้าน ปีงบประมาณ 2563
30
25
20

15

IIT

28.99

27.73

10

20.69

EIT
OIT

5
0
IIT

EIT

OIT

แผนภาพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าน้าหนักคะแนนตามแหล่งข้อมูล
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จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 ได้คะแนนโดยรวมเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 77.68 ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานอยู่ในระดับ B
(Good) นั้นคือ หน่วยงานต้อ งเร่งพั ฒนาปรับปรุงและสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ต่อบุค ลากรภายใน
หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานให้มากขึ้นยิ่งกว่าเดิม
2. วิเ คราะห์ผลการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ 2563
จาแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัด เรียงจากคะแนนสูงสุดไปหาต่าสุด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่
ประเด็นตัวชี้วัด
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับ
หมายเหตุ
1
การปฏิบัติหน้าที่
98.72
AA
Excellence
3
การใช้อานาจ
97.40
AA
Excellence
4
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
97.38
AA
Excellence
5
การแก้ไขปัญหาการทุจริต
96.39
AA
Excellence
6
คุณภาพการดาเนินงาน
95.47
AA
Excellence
2
การใช้งบประมาณ
93.23
A
Very Good
7
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
91.22
A
Very Good
8
การปรับปรุงระบบการทางาน
90.64
A
Very Good
9
การเปิดเผยข้อมูล
73.56
C
Fair
10
การป้องกันการทุจริต
31.25
F
Fail
ชุดข77.68
้อมูล1
คะแนนรวม

การปฏิบัติหน้าที่
การป้องกันการทุจริต

100

80

การใช้งบประมาณ

60

การเปิดเผยข้อมูล

40
20

การใช้อานาจ

0

การปรับปรุงระบบการ…

การใช้ทรัพย์สินของทาง…

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

การแก้ไขปัญหาการทุจริต
คุณภาพการดาเนินงาน

แผนภาพที่ 2 ผลการประเมินจาแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัด
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หลัง จากการร่วมวิเ คราะห์ ผ ลการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่ง ใส คณะกรรมการฯ ตามโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา มีตัวชี้วัด จานวน 5 ตัวชี้วัด ที่มีค่าคะแนนไม่ถึง
ร้อยละ 95 คะแนน ตามกระบวนงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม มาเป็นจุดที่ควรพัฒนาให้ถึงระดับ AA (Excellence) ดังนี้
2.1 การใช้งบประมาณ ค่าคะแนน 93.23 กระบวนงาน ได้แก่ การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี ลักษณะการใช้จ่าย การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายใน
2.2 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ค่าคะแนน 91.22 กระบวนงาน ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูล การเผยแพร่
ผลงานต่อสาธารณชน ช่องทางรับฟังความคิดเห็น และช่องทางร้องเรียนการทุจริต
2.3 การปรับปรุงระบบการทางาน ค่าคะแนน 90.64 กระบวนงาน ได้แก่ คุณภาพการปฏิบัติงาน/
การให้บริการ การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
2.4 การเปิดเผยข้อมูล ค่าคะแนน 73.56 กระบวนงาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การ
บริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส
2.5 การป้องกันการทุจริต ค่าคะแนน 31.25 กระบวนงาน ได้แก่ การดาเนินการเพื่อป้องกันการ
ทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อยู่ในระดับ B (Good) ซึ่งมีผลการประเมินระดับต่างๆ ดังนี้
- ผลการประเมินที่ อยู่ในระดับ AA (Excellence) จ านวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50 ของตัวชี้วัด
ทั้ง หมด นั้นหมายความว่า หน่วยงานต้อ งมี ก ารรัก ษามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมี คุณธรรมและความโปร่ง ใส
โดยเฉพาะด้านการปฏิบัติหน้าที่ การใช้อานาจ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต และคุณภาพ
การดาเนินงาน
- ผลการประเมินที่อยู่ในระดับ A (Very Good) จานวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 30 ของตัวชี้วัดทั้งหมด
นั้นหมายความว่า หน่วยงานต้องเร่งพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากขึ้น โดยเฉพาะ
ด้านการใช้งบประมาณ ประสิทธิภาพการสื่อสารและการปรับปรุงระบบการทางาน
- ผลการประเมินที่อยู่ในเกณฑ์ที่ ไม่ผ่าน อยู่ในระดับ C (Fair) และ F (Fail) จานวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 30 ของตัวชี้วัดทั้งหมด นั้นหมายความว่า หน่วยงานต้องเร่งพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสมากขึ้น รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สร้างความตระหนักและการรับ รู้
เกี่ยวกั บผลประโยชน์ส่วนตนกั บผลประโยชน์ส่วนรวมให้แก่บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 อย่างเร่งด่วนและเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต เพื่อนาไปสู่
การเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต และปราศจากการคอรัปชั่น เป็นเขตสุจริตที่มีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

7
3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่ผ่านมา 6 ปีย้อนหลัง (2558-2563)
สรุปได้ ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลคะแนน ITA
พัฒนาการ
ผลต่างของคะแนน ITA
2558
90.16
2559
89.19
ลดลง
- 0.97
2560
77.01
ลดลง
- 12.18
2561
79.26
เพิ่มขึ้น
+ 2.25
2562
83.40
เพิ่มขึ้น
+ 4.41
2563
77.68
ลดลง
- 5.72
77.68

ปี 2563

2558
ปี คะแนนภาพรวมปี
2558

83.4

ปี 2562

2559
ปี คะแนนภาพรวมปี
2559

79.26

ปี 2561

2560
ปี คะแนนภาพรวมปี
2560

77.01

ปี 2560

2561
ปี คะแนนภาพรวมปี
2561

89.19

ปี 2559

แผนภาพที่ 2 ผลการประเมินจาแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัด
90.16

ปี 2558
70

75

80

85

90

2562
ปี คะแนนภาพรวมปี
2562
2563
ปี คะแนนภาพรวมปี
2563

95

แผนภาพที่ 3 ภาพรวมผลคะแนน ITA ปีปัจจุบันและ 5 ปีย้อนหลัง
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4. สรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2563 จาแนกตามตัวชี้วัด และจาแนกตาม
เครื่องมือประเมิน ที่มีคะแนนสูงสุด 3 ลาดับแรก และคะแนนต่าสุด 3 ลาดับสุดท้าย มีผล ดังนี้
4.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จาแนกตามตัวชี้วัด และเครื่องมือประเมิน ที่มีคะแนนสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ
4.1.1 มีผลการประเมินคะแนนสูงสุดลาดับที่ 1 คือ การปฏิบัติหน้าที่ (98.72)
4.1.2 มีผลการประเมินคะแนนสูงสุดลาดับที่ 2 คือ การใช้อานาจ (97.40)
4.1.3 มีผลการประเมินคะแนนสูงสุดลาดับที่ 3 คือ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (97.38)
4.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จาแนกตามตัวชี้วัดและเครื่องมือประเมินทีม่ ีคะแนนต่าสุด 3 ลาดับสุดท้าย คือ
4.2.1 มีผลการประเมินคะแนนต่าสุดลาดับที่ 1 คือ การป้องกันการทุจริต (31.25)
4.2.2 มีผลการประเมินคะแนนต่าสุดลาดับที่ 2 คือ การเปิดเผยข้อมูล (73.56)
4.2.3 มีผลการประเมินคะแนนต่าสุดลาดับที่ 3 คือ การปรับปรุงระบบการทางาน (90.64)
5. ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จาแนกตามราย
ตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
ตัวชี้วัด/รายละเอียด
จุดแข็ง
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรฐานการ
คะแนน 98.72 ระดับ AA ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใสเป็นไป
ผ่านการประเมิน
ตามขัน้ ตอน ระยะเวลา และเท่าเทียมกันและ
ปฏิ บัติ ง านอย่า งมุ่ ง มั่ น ทุ่ ม เท ตั้ง ใจ มี ความ
เสียสละ รับ ผิดชอบต่องานในหน้าที่ ไม่มี การ
เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ทั้ง
ในหน่วยงานหรือต่อบุคคลภายนอก ทั้งในช่วง
เ ท ศ ก า ล ห รื อ ว า ร ะ ส า คั ญ ต่ า ง ๆ ต า ม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
มี ก ารจั ด ท าแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ
งบประมาณ
ประจ าปี แ ละเ ผยแ พร่ ท า งเว็ บไซ ต์ ข อ ง
คะแนน 93.23 ระดับ A หน่วยงาน และมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
ผ่านการประเมิน
คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเบิกจ่ายเงิน
ของบุคลากรเป็นไปตามข้อเท็จจริง ถูกต้องตาม
ระเบียบ และกฎหมาย เช่น ค่าทางานล่วงเวลา
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเดินทาง ฯลฯ นอกจากนี้ยัง
เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ด้วย

จุดอ่อน
มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้
**ไม่ต้องจัดทามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส

การจัดซื้อจัดจ้างในบางรายการไม่
เป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
อาจเอือ้ ประโยชน์ให้กบั ตนเองและ
พวกพ้องได้ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดืม่ การจัดจ้างทาเอกสาร
** ควรจัดทามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส

9
ตัวชี้วัด/รายละเอียด
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
คะแนน 97.40 ระดับ AA
ผ่านการประเมิน

จุดแข็ง
มี ก ารมอบหมายงาน การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โปร่งใส การคัดเลือก
บุคลากรเพื่อเลือ่ นตาแหน่ง เข้าอบรม การมอบ
รางวัลต่างๆเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือก
ป ฏิ บั ติ ผู้ บ ริ ห า ร ไ ม่ มี ก า ร สั่ ง ก า ร ใ ห้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทาธุระส่วนตัว หรือทาในสิ่งที่
ไม่ ถู ก ต้ อ ง แล ะไม่ มี กา รแ ทร กแ ซง กา ร
บริหารงานบุคคล รวมทั้งการซื้อขายตาแหน่ง
และไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน ไม่มีการนาทรัพย์สินของทางราชการไปเป็น
ของทางราชการ
ของตนเองหรือไปให้ผู้อื่น และมีกระบวนการ
คะแนน 96.38 ระดับ AA ในการให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกยืม
ผ่านการประเมิน
ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการและเป็นไปตามแนว
ปฏิบัติ เช่น การขอใช้ห้องประชุม การขอใช้
รถยนต์ เป็นต้น
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหา ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผูอ้ านวยการสานักงาน
การทุจริต
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต
คะแนน 96.39 ระดับ AA 1 ให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริตอย่าง
ผ่านการประเมิน
จริงจัง โดยมีการกาชับและทบทวนนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
เพื่อให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดทาแผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงานเพื่อให้
การทุจริตภายในหน่วยงานลดน้อยลงหรือไม่มี
การทุจริตเกิดขึ้น มีช่องทางการจัดการเรือ่ ง
ร้องเรียนร้องทุกข์ มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ซึ่งสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับบุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมือ่ พบ
เห็นการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนา
ผลการตรวจสอบภายในและสนง.ปปช.มาใช้
ปรับปรุงการทางานเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการ บุคลากรปฏิบัตหิ น้าที่เป็นไปตามมาตรฐานการ
ดาเนินงาน
ปฏิบัติงานทีก่ าหนดไว้อย่างเคร่งครัดตาม
คะแนน 95.47 ระดับ AA ขั้นตอน ระยะเวลาและเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ
ผ่านการประเมิน
ให้ข้อมูลแก่ผรู้ ับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาและไม่เรียกรับ
หรือไม่ให้เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

จุดอ่อน
มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้
**ไม่ต้องจัดทามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้
**ไม่ต้องจัดทามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้
**ไม่ต้องจัดทามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบางประเด็นแต่อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้
**ไม่ต้องจัดทามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
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ตัวชี้วัด/รายละเอียด
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพ
การสือ่ สาร
คะแนน 91.22 ระดับ A
ผ่านการประเมิน

จุดแข็ง
มีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ
ต่ อ สาธารณชน ผ่ า นช่ อ งทางที่ ห ลากหลาย
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูล
ที่เ ผยแพร่จ ะต้องครบถ้วนและเป็นปัจ จุบันมี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ติชมและช่องทาง
ถามตอบ ช่อ งทางการรับ เรื่องร้องเรียนทาง
เว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
กล่ อ งรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น แสดงหมายเลข
โทรศั พ ท์ โทรสาร e-mail ของหน่ ว ยงาน
เพื่ อ ให้ผู้ มี ส่ ว นได้ส่ วนเสีย เข้ ามาแสดงความ
คิด เห็ น และถามตอบร้อ งเรี ยน ร้ อ งทุ ก ข์ ไ ด้
อย่างสะดวก และรวดเร็ว
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุง บุคลากรมากรปรับ ปรุ ง ประสิ ท ธิภาพในการ
ระบบการทางาน
ปฏิ บั ติ ง าน ให้ มี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ม าก รน า
คะแนน 90.64 ระดับ A เทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานเพื่อให้เ กิ ด
ผ่านการประเมิน
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเปิดโอกาส
ให้ผู้รับบริการและผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการด าเนิ น งาน โดย
ส ารวจความคิ ด เห็ นที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพกา ร
ให้บริการของ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีการเผยแพร่ข้อมูลในการดาเนินงานที่แสดง
คะแนน 73.56 ระดับ C ถึงการดาเนินงานที่เป็นธรรม โปร่งใสในการ
ไม่ผ่านการประเมิน
ดาเนินงานที่มีความครบถ้วน ถูกต้องเป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
จานวน 5 ประเด็น 1.ข้อมูลพื้นฐาน 2. การ
บริหารงาน 3.การบริหารเงินงบประมาณ
4.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5.การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน มีการเผยแพร่ข้อมูลการทุจริตทีเ่ ป็นปัจจุบันบน
การทุจริต
เว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
คะแนน 31.25 ระดับ F แต่ยังขาดการขับเคลื่อนการดาเนินงานที่
ไม่ผ่านการประเมิน
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สาธารณชน
ได้รับรูร้ ับทราบข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
ใน 2 ประเด็น คือ 1.การดาเนินการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต และ 2.การจัดทามาตรการ
ภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

จุดอ่อน
กา ร เ ผ ยแ พ ร่ ข้ อมู ล ผ ลง า น ขอ ง
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 1 ยั ง มี
ประสิท ธิภาพไม่ ดีเ ท่าที่ควร บุคลากร
ภายในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกยัง ขาดการรับ รู้ถึงข้อมู ล
ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน และทันท่วงที
**ควรจัดทามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ก า ร จั ด ร ะ บ บ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ก่
ผู้ รั บ บริ ก ารของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต
1 แต่ ล ะกลุ่ ม แต กต่ า งกั น ไม่ เ ป็ น
รูปแบบ แนวทางเดียวกัน
**ควรจัดทามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
การเปิดเผยข้อมูลในบางประเด็นการ
บริหารเงินงบประมาณ และการ
ส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงานยังไม่
มีความชัดเจนและสอดคล้องกับ
ภารกิจการให้บริการ
**ต้องจัดทามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
**ควรจัดทามาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
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7. ผลการวิเคราะห์เป็นประเด็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่ น
เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งคณะกรรมการจัดทามาตรการคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อน 10 ตัวชี้วัด และได้ร่วมกันกาหนดประเด็นที่
ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ซึ่ง พิจารณาจากตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใสที่มีคะแนนต่าสุด 3
ลาดับสุดท้าย และคะแนนต่าสุดของแต่ละเครื่องมือ ดังนี้
1) เครื่องมือประเมิน IIT ตัวชี้วัดที่คะแนนต่าสุด คือ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนน 96.39
2) เครื่องมือประเมิน EIT ตัวชี้วัดที่คะแนนต่าสุด คือ ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนน 91.22 และการ
ปรับปรุงระบบการทางาน คะแนน 90.64
3) เครื่องมือประเมิน OIT ตัวชี้วัดที่คะแนนต่าสุด คือ การป้องกันการทุจริต คะแนน 31.25
*** ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มี 5 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (คะแนน 73.56) มี 2 ประเด็น ดังนี้
1.1) การรายงานผลการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ขอนแก่น เขต 1 ยังไม่สอดคล้องกับกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการของแต่ละกลุ่มงาน เนื่องจากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึก ษาขอนแก่น เขต 1 ได้ได้ร ายงานผลการสารวจความพึงพอใจโดยใช้ข้ อมู ล และแบบสอบถาม
เกี่ยวกับมาตรฐานของสานักงานเขต ซึ่งประเมินความพึงพอใจในภารกิจทั้ง 4 ด้านของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ง
ข้อคาถามอาจจะไม่สัมพันธ์และสอดคล้องกับกระบวนการทางาน รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการและ
การเปิดเผยข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.2) การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ยัง
ขาดความชัดเจนและหาข้อมูลค่อนข้างยาก เนื่องจากยังขาดกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ที่ดี ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ง่ายและรวดเร็ว ทาให้ผลสารวจความพึง พอใจในการให้บริการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ผล
ความพึงพอใจในระดับที่ไม่เป็นที่น่าพอใจและต้องพัฒนาปรับปรุงระบบการเปิดเผยข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) ตัวชี้ วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (คะแนน 31.25) เป็นคะแนนจากการประเมินการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ
ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยง
เพื่อป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อ
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายาม
ของหน่วยงานในการที่จะป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่ส ามารถเกิดขึ้นได้
3.) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต (คะแนน 95.47) เป็นคะแนนการประเมินการดาเนินการ
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารสูงสุด และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 คือ ช่องทางการ
จัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือบุคลากรภายนอก ซึ่งปัญหาที่พบคือบุคลากรภายในหน่วยงาน
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หรือบุคลากรภายนอกหน่วยงานไม่สามารถเข้าถึงช่องทางการร้อ งเรียนได้หรือเข้าถึงได้แต่มีขั้นตอนการดาเนินการที่
ยุ่งยาก รวมทั้งยังขาดการเผยแพร่แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ให้บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกมี ความ
เชื่อมั่นในหน่วยงาน
4) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร (คะแนน 91.22) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
โดยด่วน คือ การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ บุคลากรภายในหน่วยงานและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ขาดการรับรู้ถึงข้อมูล ผลงานที่เผยแพร่ เนือ่ งจาก บุคลากรภายในหน่วยงานอาจจะมีการเผยแพร่ข้อมูลผิดช่องทาง หรือ
มีการเผยแพร่ข้อมูลที่มีขั้นตอนการเข้าถึงยากบนเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ซึ่งทาให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียหรือบุคลากรภายนอกหน่วยงานไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีและเข้าถึงข้อมูลได้
ยาก
5) ตัวชี้วัดที่ 8 ปรับปรุงระบบการทางาน (คะแนน 90.64) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
โดยด่วน คือ การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น และการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานหรือการให้บริการ
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงการรับบริการที่รวดเร็วและทันสมัย เนื่องจาก แต่ละกลุ่มงานภายในสานักงาน
เขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาขอนแก่ น เขต 1 ให้ บ ริ ก ารที่ ห ลากหลายรู ป แบบ ท าให้ร ะบบการท างานไม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริตประจ าปีง บประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้รับ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน
บูร ณาการป้อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ตและประพฤติมิ ช อบ โครงการเสริม สร้ า งคุ ณธรรม จริย ธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาในงบดาเนินงาน เพื่อนามาดาเนินงานในการปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละตัวชี้วัด
8. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
มีดังนี้
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการจัดทามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง และร่วมกันกาหนดประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดี ขึ้น ซึ่งพิจารณา
จากตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ซึ่งมีคะแนนสูงสุดในแต่ละเครื่องมือ ดังนี้
1) เครื่องมือประเมิน IIT ตัวชี้วัดที่คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ คะแนน 97.40
2) เครื่องมือประเมิน EIT ตัวชี้วัดที่คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
คะแนน 93.23
3) เครื่องมือประเมิน OIT ตัวชี้วัดที่คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล คะแนน 73.56
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**** ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
จากการวิเคราะห์ได้กาหนดประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 มี 3 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (คะแนน 97.40) ประเด็น บุคลากรในหน่วยงาน
ของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ และหน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ ให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการรับรู้เกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงานในเรื่องการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ที่ ไ ม่ เ อื้ อ ประโยชน์แก่ ตนเองหรือ พวกพ้อ ง รวมทั้ ง การเบิก จ่า ยเงิ นของบุ คลากรในเรื่องต่า งๆ เช่ น
ค่าล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง เป็นต้น ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน (คะแนน 93.23) ประเด็น
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านมาติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บ ริการแก่ท่ าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าทีข่ องเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (คะแนน 73.56) ประเด็น คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจาปี นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่แสดงถึง
ความโปร่งใสนากรบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน ที่ต้องเน้นความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน โดยการ
นาของ ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้บริหารจัดการ
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา โดยใช้ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริห ารงาน และบุ ค ลากรในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
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ส่วนที่ 3
การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(กาหนดและประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส...แล้วนามาเขียนบรรยาย)
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 1 ได้ ก าหนดแนวทางการขั บ เคลื่ อนการ
ดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 เพื่อนาสู่การแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นการปรับปรุง
ระบบการทางาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2563 ในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมู ล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุ จริต ตัวชี้วัดที่
ประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนาให้ดีขึ้นมีอยู่ จานวน 3 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร และตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน มีรายละเอียดการขับเคลื่อนการดาเนินการ ดังนี้
1. จัดทาและประกาศใช้ ม าตรการส่ง เสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ซึ่งมีทั้งหมด 7 มาตรการ ดังนี้
1) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
2) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
3) มาตรการป้องกันการรับสินบน
4) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
5) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
6) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
7) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
2. กาหนดผู้รับผิดชอบ และผู้กากับ ติดตามการดาเนินการของแต่ละมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
3. จัดทาปฏิทินขั บเคลื่อนการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
4. การติดตาม และรายงานผลการดาเนินการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ดังรายละเอียด ดาเนินการแต่ละมาตรการ ดังนี้
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1. จัดทาและประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ซึ่งมีทั้งหมด 7 มาตรการ ดังนี้
1.1 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และแจ้งให้ข้าราชการ และลูกจ้างทุกคน
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ดังนี้
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1.2 มาตรการในการดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
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1.3 มาตรการในการป้องกันการรับสินบน
ประกาศมาตรการในการป้องกันการรับสินบน และแจ้งให้ขา้ ราชการ ลูกจ้างทุกคนในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
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1.4 มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศมาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมและ
แจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ดังนี้
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1.5 มาตรการให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ประกาศมาตรการให้ประชาชน ผู้รบั บริการ ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
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1.6 มาตรการตรวจสอบการใช้ดลุ ยพินิจ
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดลุ ยพินิจ และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
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1.7 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
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2. กาหนดผู้รับผิดชอบ และผู้กากับ ติดตามการดาเนินการของแต่ละมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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3. จัด ทาปฏิทินขับ เคลื่อนการดาเนิน การตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีรายละเอียด ดังนี้
วันที่
9 เมษายน 2564

กิจกรรม
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทามาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
21 เมษายน 2564
ประชุ ม คณะกรรมการมาตรการส่ง เสริม คุณธรรม และความโปร่ง ใส
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เพื่อ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ
2563 เพื่ อ วิเ คราะห์ ห าจุดเด่ น จุดที่ ค วรพัฒ นา/ที่ ต้องแก้ ไ ขเร่ง ด่ว น
รวมถึง ก าหนดมาตรการส่ ง เสริม คุ ณธรรมและความโปร่ง ใสประจ าปี
งบประมาณ 2564 และกาหนดผู้ควบคุม กากับติดตามมาตรการ
19 พฤษภาคม 2564 ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้บุคลากรภายใน
และข้าราชการในสังกัดได้ทราบและถือปฏิบัติ
10 มิถุนายน 2564
แต่ ง ตั้ ง ผู้ ค วบคุ ม ก ากั บ ติ ด ตาม และผู้ รั บ ผิด ชอบมาตรการส่ง เสริ ม
คุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อรายงานผลการดาเนินการตามมาตรการ
7 กรกฎาคม 2564
จัดประชุมเพื่อ วิเคราะห์และ ประเมินผลการดาเนินงานตามมาตรการ
ส่ง เสริม คุณธรรมและความโปร่งใสทุ กวันพุธหลัง ข่าวพุธเช้าสพฐ. เพื่อ
ร่วมกันสะท้อนผลการดาเนินงาน
30 กันยายน 2564
กลุ่มนิเทศฯ จัดทาการสรุป วิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
10 พฤศจิกายน 2564 จัดท ารายงานผลการสะท้ อนผลการดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสประจาปีงบประมาณ 2564 ให้ผู้อานวยการ
และที่ป ระชุม รับทราบเพื่อเผยแพร่ ข้อมู ลบนเว็บไซต์ของส านักงานเขต
พื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ให้ ส าธารณชนรับ ทราบ
ต่อไป

หมายเหตุ
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4. การติดตาม และรายงานผลการดาเนินการคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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ส่วนที่ 4
ผลการดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่ง ใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่อสาธารณะ มาตรการป้องกั นการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดาเนินงาน มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่อง จุดอ่ อ นที่ ต้อ งเร่งแก้ ไขโดยเร่ง ด่วน และพัฒนาในประเด็นที่ ต้องพัฒ นาให้ดีขึ้น ซึ่งได้มี ก ารปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการกากับ ติดตาม และการสรุปรายงานผล ได้กาหนดให้กลุ่มงานได้รายงานผลการ
ดาเนินงานตามมาตรการส่ง เสริม คุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานขอ งส านัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ทุกเช้าวันพุธหลังพุธเช้าข่าวสพฐ. ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสได้มี
การบันทึกข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการดาเนินงาน และนาเสนอข้อมูลผลการดาเนินงานตามแต่
ละมาตรการ ดังนี้
4.1 ผลการดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
1. ผลการดาเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้มีการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามที่ได้กาหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
1.1 มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.kkzone1.go.th/2021/
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1.2 มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามรายละเอียด วิธีการ ขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามระบบ e-GP

1.3 มีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเดือนให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย และบุคคลภายนอกได้รบั ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้

1.4 มีคณะกรรมการที่ได้รบั การแต่งตั้งตามคาสัง่ ที่ 172/2564 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เป็นผู้คอย
กากับ ติดตาม และควบคุมให้ดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
ใกล้ชิด ทั้งนี้เพือ่ การดาเนินงานเป็นด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
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2. ผลการดาเนินงานตามมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงานการเผยแพร่ข้อมู ล ข่าวสารต่อสาธารณะของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้มีการดาเนินการตามมาตรการมาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่อสาธารณะ ตามที่ได้กาหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
2.1 มี ก ารจัดท าบันทึ ก ข้อ ความเพื่ อ ขออนุญ าตน าข้อมู ล ขึ้น สู่เ ว็บ ไซต์ข องส านัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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2.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 https://www.kkzone1.go.th/2021/ ดังนี้
ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7
- โครงสร้างหน่วยงาน

- อานาจหน้าที่

- ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
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ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 9
- แผนงาน/โครงการ

- งบประมาณรายจ่าย

- คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
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3. ผลการดาเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบน
บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงานการป้องกันการรับสินบนของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้มีการดาเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ตามที่ได้กาหนด อย่าง
เป็นรูปธรรม ดังนี้
3.1 มีการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรภายในสานักงานเขตพื้นที่เพื่อ
เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและป้องกันการทุจริตในหน้าที่ เช่น การรับสินบน การรับ
ของขวัญ ของรางวัลต่างๆ จากผู้มาติดต่องาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.2 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เช่น กิจกรรมไหว้ขอพรจาก
ผู้อาวุโสโดยไม่มีของขวัญ ของกานัล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลสาคัญๆ ต่างๆ โดยไม่มีการรับสินบน
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4. ผลการดาเนินงานตามมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงานการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของสานักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่ น เขต 1 ได้มี ก ารดาเนินการตาม
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตามที่ได้กาหนด อย่างเป็นรูปธรรม
ดังนี้
- มีการประชุมเพื่อแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้บุคลากรภายใน
สานักงานเขตพื้นที่และผูบ้ ริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้
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5. ผลการดาเนินงานตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงานการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้มีการดาเนินการตามมาตรการให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ตามที่ได้กาหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
5.1 มีการเชิญผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการดาเนินงาน เช่น คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และประธานศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1-10 มาร่วมประชุมวางแผนการดาเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน

5.2 มีคาสัง่ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการดาเนินงาน เช่น ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่ 1-10 มาร่วมประชุมวางแผนการดาเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
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6. ผลการดาเนินงานตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงานการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของสานักงานเขต
พื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้มี การดาเนินการตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจตามที่ได้
กาหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
6.1 มีการจัดทาช่องทางในการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจโดยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาแสดง
ความคิดเห็นในการดาเนินงานของผู้บริหารการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านทางหน้าเว็บไซต์หลักของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

6.2 มีการจัดประชุมให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมในการตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กร
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7. ผลการดาเนินงานตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาขอนแก่น เขต 1 ได้มีก ารดาเนินการตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ตามที่ได้กาหนด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
7.1 มีการจัดทาแนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพื่อใช้เป็นคู่มือในการดาเนินงานและจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

7.2 มีก ารจัดทาช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจ ริต ผ่านทางเว็บไซต์ของส านัก งานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เพื่อบุคลากรในสานักงานเขต บุคคลภายนอก ผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาแจ้งเรื่องร้องเรียน
ผ่านช่องทางนี้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
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7.3 มีการจัดทารายงานสรุปผลการแจ้งเรือ่ งร้องเรียนการทุจริตและรายงานผลผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้สาธารณชน
ได้รับรู้และรับทราบข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่ น
เขต 1
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4.2 ผลการประเมินความสามารถของมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ในการแก้ไขปัญหา จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้มีการประกาศใช้มาตรการ และกากับ ติดตาม
การใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 อย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอน และมีความโปร่งใสในการดาเนินงาน ซึ่งสามารถสรุปผลการดาเนินงาน
จากการประชุมทุกวันพุธหลังพุธเช้าข่าว สพฐ. และการดาเนินงานที่แสดงถึงการดาเนินการตามาตรการที่ได้ ดาเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม มีผลการดาเนินการ ดังนี้
1. บุคลากรทุกคนรับรู้ รับทราบ ถึงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานภายใน
หน่วยงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
เข้าร่วมประชุม/อบรม
บุคลากร
กลุ่ม/หน่วย
ทั้งหมด
คน
ร้อยละ
อานวยการ
5 คน
5 คน
100
บริหารงานบุคคล
8 คน
8 คน
100
นโยบายและแผน
6 คน
6 คน
100
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
8 คน
8 คน
100
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
22 คน
22 คน
100
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
9 คน
9 คน
100
กฎหมายและคดี
1 คน
1 คน
100
พัฒนาครูและบุคลากร
3 คน
3 คน
100
ตรวจสอบภายใน
1 คน
1 คน
100
ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ
1 คน
1 คน
100
ดังจะเห็นได้จากการเข้ารับการประชุมชี้แจงและประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
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2. ทุกกลุ่มงานมีการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ดังผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ส่งเสริมความ
เผยแพร่ข้อมูล ป้องกันการรับ ป้องกันการขัดกัน ให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ตรวจสอบการใช้
โปร่งใสในการ
ข่าวสารต่อ
สินบน
ระหว่างผลประโยชน์ เข้ามามีส่วนร่วมใน
ดุลยพินิจ
จัดซื้อจัดจ้าง
สาธารณะ
ส่วนตนกับส่วนรวม
การดาเนินงาน
กลุ่ม / หน่วย
มีการ ไม่มี มีการ ไม่มี มีการ ไม่มี มีการปฏิบัติ ไม่มี มีการปฏิบัติ ไม่มี มีการ ไม่มี
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
อานวยการ
√
√
√
√
√
√
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กฎหมายและคดี
พัฒนาครูและบุคลากร
ตรวจสอบภายใน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ
ICT

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

จัดการเรื่อง
ร้องเรียนการ
ทุจริต
มีการ ไม่มี
ปฏิบัติ

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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3. หลังจากที่กาหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและกาหนดปฏิทิน กาหนด
ผู้รับผิดชอบแล้ว แต่ละกลุ่มงานได้นามาตรการสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผลการดาเนินงานต่า ง ๆได้รับการแก้ไ ข ดัง
รายละเอียด ตั้งแต่ 02, 07, 08, 09 และ 010
จากการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลการดาเนินงานที่นาสู่การแก้ไขประเด็น
ที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน และประเด็นที่ควรพัฒนาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ให้
ดีขึ้น ซึ่ง มีการดาเนินงานตามกรอบและภารกิ จของงานอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีความโปร่ง ใส ตามมาตรการที่ได้
กาหนดไว้ทั้ง 7 มาตรการ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และร่วมในการดาเนินงานเพื่อแสดงถึงการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต เป็นระบบและมีความโปร่งใสของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ปัญหา อุปสรรค
1. ปัญ หาในการดาเนินงานการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่ง ใสของส านัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานคนใหม่ ทาให้การดาเนินงานไม่ต่อเนื่อง
2. ปั ญ หาการด าเนิ น งานการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นภารกิจส่วนรวมขององค์กรที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายทาให้การประสานงาน
ในด้านข้อมูลต่างๆ อาจจะเกิดความล่าช้า ไม่สมบรูณ์ของข้อมูลในบางภารกิจ เพราะบุคลากรทุกลุ่มงานอาจมีภารกิจอื่น
ๆ ทาให้งานในส่วนของข้อมูลตามตัวชี้วัด OIT อาจจะมีการดาเนินงานไม่รวดรวด และต่อเนื่องเท่าที่ควร
3. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ทาให้การดาเนินงาน
เพื่อทาการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ทาให้ไม่สามารถดาเนินงานอาจจะมีความคลาดเคลื่อน ล่าช้า และปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร
4. การจัดสรรงบประมาณมี ความล่าช้ า ท าให้ก ารดาเนิ นงานบางกิ จ กรรมต้ องเร่ ง รีบ และเกิ น ก าหนด
ระยะเวลา
5. รายละเอียดประเด็นการประเมินตามตัวชี้วัดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีความล่าช้าใน
การชี้แจงรายละเอียดของข้อมูลในประเด็นการประเมินใหม่
ข้อเสนอแนะ
1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ควรเป็นภารกิจประจาของกลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่งภายในสานักงานเขตพื้นที่ เพื่อให้มีการดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
2. ควรมีแผนการดาเนินงานโดยจัดทาปฏิทินผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนให้เป็นระบบอย่างเป็นชัดเจนและ
ดาเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด
3. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การดาเนินการในระบบ
ต่างๆ ทั้งการจัดประชุม สัมมนา อบรม อาจจะมีข้อจากัด ดังนั้น อาจจะใช้การบูรณาการในการดาเนินกิจกรรมหรือ
อาจจะมีการประชุมชี้แจงผ่านระบบออนไลน์
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4. หน่วยงานต้นสังกัดควรจัดสรรงบประมาณให้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ตลอดจนควรชี้แจงรายละเอียดของ
ข้อมูลตามประเด็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีเวลาในการดาเนินการ
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