รายงานการวิเคราะห์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อกาหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนาข้อมูล ผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการ
พัฒนาและยกระดับการดาเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของ
หน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อน
ถึง ความตั้ ง ใจของหน่ ว ยงานในการยกระดั บ มาตรฐานการด าเนิ น งานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good
Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจาก
ตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ไต้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อานาจ (4) การใช้
ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพการดาเนินงาน (7) ประสิทธิ ภาพการ
สื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทางาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกันการทุจริต โดย
ประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (Internal Integrity and Transparency) การรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External Integrity and Transparency) และแบบตรวจการเปิดเผขอมูล
สาธารณะ (Open Data Integrityand Transparency) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการวิเคราะห์ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสเพื่อเกิดธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีการดาเนิน
งานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนและส่วนรวมเป็นสาคัญลด
โอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน และพัฒนาหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

สารบัญ
หน้า
เรื่อง
ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑

ส่วนที่ ๒ กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน

๓

๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ สพป.ขอนแก่น เขต 3
๒. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานปีงบประมาณ
2564 ที่แสดงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนา
2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
2.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
2.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
3. แนวทางการนาผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ภาคผนวก
- ผลการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สพฐ.
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและกาหนดมาตรการป้องกัน
การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ 152/2564สั่ง ณ วันที่ 29 เมษายน 2564
- การประชุมคณะกรรมการดาเนินงานวิเคราะห์ความเสี่ยงและกาหนดมาตรการป้องกัน
การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- มาตรการต่างๆ
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ส่วนที่ ๑
บทนำ
ความเป็นมา
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการ
ประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกลในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” เป็นกลยุทธ์ที
สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2 5 6 0 - 2 5 6 4 )
การประเมิน ITA ได้เริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการ
ขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามลาดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23
มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 โดยใช้แนวทาง
และเครื่องการประเมินตามที่สานักงาน ป.ป.ช.กาหนด
จากความสาคัญของการประเมิน ITA ข้างต้น ทาให้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ได้นาผลการประเมิน ITA ไปกาหนดตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ.2561-2565) กาหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานจากสานักงาน ป.ป.ช.แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นาเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัด โดย
ประเมินสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 225 เขต อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนานานวัตกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิด
การพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิ
เคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมี
ประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินโดย
ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตัวชี้วัดการประเมิน จาแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อานาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
6) คุณภาพการดาเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
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8) การปรับปรุงระบบการทางาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต
เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จาแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อานาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการ
ทางาน
3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต
คะแนน
คะแนนข้อคำถำม

แบบ IIT
คะแนนเฉลี่ยของ ข้อ
คำถำมจำกผู้ตอบทุกคน
คะแนนแบบตัวชี้วัดย่อย
คะแนนตัวชี้วัด

คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
คำถำมในตัวชี้วัด
คะแนนแบบสำรวจ
คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดในแบบสำรวจ
น้ำหนักแบบสำรวจ
ร้อยละ 30
คะแนนรวม

AA
A
B
C
D
E
F

ระดับ
Excellence
Very Good
Good
Fair
Poor
Extremely Poor
Fail

แบบ EIT
คะแนนเฉลี่ยของข้อ
คำถำมจำกผู้ตอบทุกคน
-

แบบ OIT
คะแนนของข้อคำถำม

คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
คำถำมในตัวชี้วัดย่อย
คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัด
คำถำมในตัวชี้วัด
ย่อยในตัวชี้วัด
คะแนนเฉลี่ยของทุก คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดในแบบสำรวจ
ในแบบสำรวจ
ร้อยละ 30
ร้อยละ 40
ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนัก
คะแนน
95.00 – 100
85.00 – 94.99
75.00 – 84.99
65.00 – 74.99
55.00 – 64.99
50.00 – 54.99
0 – 49.99

หมายเหตุ
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
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ส่วนที่ ๒
กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
การดาเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประจาปีงบประมาณ 2563
การขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ให้
เป็นเขตสุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทีมบริหารเขตพื้นที่ให้ความสาคัญและให้ความร่วมมือขับเคลื่อน
อย่างเต็มกาลังความสามารถ การขับเคลื่อนนาโดย ดร.สนอง สุดสะอาด ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 และรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 5 ท่าน ผนวกกับบุคลากร
ทางการศึกษาและเจ้าที่ทุกคน เห็นความสาคัญ มีความตระหนัก ตั้งใจส่งเอกสาร หลักฐานและรับการประเมิน
ITA Online ทั้ง 3 ด้าน (IIT, EIT, OIT) และจากผลให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ( ITA Online) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 ในภาพรวมของประเทศ ได้คะแนนเฉลี่ย 89.09 และในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึง
กาหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดังต่อไปนี้
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศจากการ
ประเมินสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งสิ้น 225 เขต เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.20 ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good)
1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน 89.09 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานอยู่ใน ระดับ ดี ( A ) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน ได้คะแนน
สูงสุด 99.05 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้
คะแนน 68.75 คะแนน
1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 256๓) สรุปได้ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
2562
2563

ผลคะแนน ITA
76.42
75.15
80.67
75.55
83.87
89.09

พัฒนาการ
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

ผลต่างของคะแนน ITA
-1.27
+5.25
-5.12
+8.32
+5.22
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1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเรียงตามลาดับ
คะแนนได้ ดังนี้
ตัวชี้วัดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเด็นตัวชี้วัด
กำรปฏิบัติหน้ำที่
กำรใช้งบประมำณ
กำรใช้อำนำจ
กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร
กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
คุณภำพกำรดำเนินงำน
ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร
กำรปรับปรุงระบบกำรทำงำน
กำรเปิดเผยข้อมูล
กำรป้องกันกำรทุจริต

คะแนน
95.13
87.61
95.04
91.74
92.82
98.33
97.33
99.05
90.64
68.75

ระดับ
AA
A
AA
A
A
AA
AA
AA
A
C

หมำยเหตุ
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน

AA
A
B
C
D
E
F

ระดับ
Excellence
Very Good
Good
Fair
Poor
Extremely Poor
Fail

คะแนน
95.00 – 100
85.00 – 94.99
75.00 – 84.99
65.00 – 74.99
55.00 – 64.99
50.00 – 54.99
0 – 49.99

หมายเหตุ
ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นรายตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่
ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้
2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment : IIT) ตัวชี้วัดที่ 1-5 ได้คะแนนเท่ากับ 92.46 อยู่ในระดับ A (Very Good)
บ่งชี้ให้ เห็ น ว่าหน่ว ยงานมีแนวโน้ มการดาเนินงานที่เป็นไปตามหลั กการความโปร่งใสและมีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผลมีจุดแข็งและจุดที่ตอ้ งพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้
จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จานวน 4 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.13 เป็นคะแนนจากการ
ประเมิน การรั บ รู้ ของบุ คลากรภายในหน่ วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่ว ยงานของตนเองใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดาเนินการตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดาเนินงานที่เป็นไปตามหลักการ
ความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความสาคัญมากขึ้นในเรื่องการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน
(2) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 95.04 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุค ลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์
ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่ อมั่นต่อ
การใช้อานาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
(3) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.74 เป็นคะแนน
จากการประเมิน การรับ รู้ ของบุ คลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนาทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเอง หรือ
นาไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน
และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและ
สะดวก เห็ นได้ว่า บุ คลากรได้รั บทราบและนาไปปฏิบัติ และมีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิ นของราชการ
(4) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.82 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของบุคคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสาคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการ
จัดทาแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม และดาเนินกิจกรรมตามที่กาหนดไว้ในแผน
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จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 90) จานวน 1 ตัวชี้วัด คือ
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.61 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้จ่ายงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไป
จนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่
ตนเองและพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุ ปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความสาคัญ กับการ
เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้
2.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment : EIT) ตัวชี้วัดที่ 6-8 ได้คะแนนเท่ากับ 98.23 อยู่ในระดับ AA
(Excellence) บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดาเนินงานของหน่วยงาน
ว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่นาผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับ
สินบนทั้งเป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคานวณเป็น เงินได้ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ต้อง
พัฒนาไว้ดังต่อไปนี้
จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จานวน 3 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.33 เป็นคะแนนจาก
การประเมิ น การรั บ รู้ ข องผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ ม าติ ด ต่ อ หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของหน่ ว ยงานต่ อ คุ ณ ภาพการ
ดาเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามาตรฐาน ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่ างเคร่ งครั ด เห็ น ได้ว่าประชาชน หรือผู้ รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการ
ดาเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน
แก่ผู้รับบริการ ไม่นาผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ แลไม่พบว่าไม่มีการเรียกรับ
สินบน แต่ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่ งควรเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการให้เกิดความ
โปร่งใส มีการปรับปรุงวิธีการขั้นตอนให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดาเนินการ
(2) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.33 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการ
สื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนที่ควรรับทราบ
รวมทั้งการจั ดให้ มีช่องทางให้ ผู้ รั บ บริ การ ผู้มาติ ดต่อ หรือผู้ มีส่ ว นได้ส่ว นเสี ย สามารถแสดงความคิดเห็ น
เกี่ยวกับการดาเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้
มาติด ต่อ ราชการสามารถติ ดต่ อ สอบถาม ให้ ข้ อเสนอแนะ และการร้อ งเรี ยนการทุจ ริต ของเจ้ า หน้ าที่ ใ น
หน่ ว ยงานด้ ว ย ซึ่ ง จะสะท้ อ นถึ ง การสื่ อ สารกั บ ผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ ม าติ ด ต่ อ หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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(3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทางาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.05 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ
ท างาน ในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาหน่ ว ยงาน ทั้ ง การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ แ ละ
กระบวนการทางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานเพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีการดาเนินการในเรื่องกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้
มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง
2.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 79.69 อยู่ในระดับ B
(Good) บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ ยังไม่ดีเท่าที่ควร ต้องมีการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของ
หน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เพื่อที่จะสามารถเป็น
“ต้นแบบ” ในการดาเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอื่นๆ ได้ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งและจุดที่ต้อง
พัฒนาไว้ดังต่อไปนี้
จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 90) จานวน 1 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.64 เป็นคะแนนจากการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซด์หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ
ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่
แผนปฏิบัติการ การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารงานบุคคล ได้แก่ นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การดาเนินการตามนโยบาย หลักเกณฑ์การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้ เกิด
การมีส่ ว นร่ ว ม ซึ่ง การเผยแพร่ ข้อ มูล ในประเด็ นข้ างต้น แสดงถึงความโปร่ งใสในการบริห ารงานและการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ากว่าร้อยละ 90) จานวน 1 ตัวชี้วัด คือ
(1) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 68.75 เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ 2 ประเด็น คือ (1) การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริตของ ผู้
บริการ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต 7 มาตรการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับ
สิ น บน มาตรการป้ องกัน การขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่ ว นตนกับผลประโยชน์ส่ ว นรวม และมาตรการ
ตรวจสอบการใช้ ดุ ล พิ นิ จ อย่ า งไรก็ ต ามหน่ ว ยงานควรให้ ค วามส าคั ญ ในการก าหนดมาตรการ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินการตามมาตรการ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ต่อไป
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3. แนวทางการนาผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้องพัฒนา
ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment :
IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment :
EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment :
OIT) คือ
1. ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ

ประเด็นการประเมิน
1.การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีของ
หน่วยงาน
2.การใช้จ่ายงบประมาณ โดย
คานึงถึงความคุ้มค่าและไม่
บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ
งบประมาณที่ตั้งไว้ และไม่เอื้อ
ประโยชน์ต่อกลุ่มหรือพวกพ้อง
3.การเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ
4.การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ด้วย
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อ
ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใด
รายหนึ่ง
5.การเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ

ประเด็นที่พัฒนา
1.สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และผลการ
ดาเนินการ
2.เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ
3.มีช่องทางให้บุคลากรภายใน
สามารถแจ้งเบาะแสที่สงสัย มี
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
4.ปรับปรุงมาตรการการจัดซื้อ
จัดจ้าง และให้มีการกากับ
ติดตาม โดยคณะกรรมการ
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๒. ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ
ทุจริต

ประเด็นการประเมิน
1.เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
2.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
3.การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตประจาปี
4.การดาเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงทุจริต
5.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
6.แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจาปี
7.รายงานการกากับติดตามการ
ดาเนินการป้องกันในการทุจริต
8.รายงานผลการดาเนินการ
ป้องกันการทุจริต
9.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
10.การดาเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

ประเด็นที่พัฒนา
1.สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรม
การป้องกันการทุจริตอย่าง
ต่อเนื่อง
2.เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
และภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดาเนินการป้องกันการทุจริต
3.มีช่องทางให้บุคลากรภายใน
และภายนอกสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ /
ร้องเรียนได้
4.การขับเคลื่อนโครงการ/
กิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ประจาปีงบประมาณ ให้ทุกกลุ่ม/
หน่วย บุคลากรทุกคน ได้มีส่วน
ร่วมในการดาเนินงาน
5.การพัฒนาองค์ความรู้ และ
แนวทางในการป้องกันความเสี่ยง
ในการทุจริต
6.มีการกาหนดมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสให้
ครอบคลุมทุกภารกิจงานและลด
ความเสียงจากการทุจริต และ
กาหนดผู้รับผิดชอบ มีการกากับ
ติดตามอย่างสม่าเสมอ
7.มีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผลการดาเนินงานด้านการ
ป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง
และทั่วถึง
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แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
ประเด็นการประเมิน

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกตผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
1) การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ 1.จัดประชุมชี้แจงการจัดทาแผนการใช้จ่าย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณประจาปีให้บุคลากรในหน่วยงานและ
รายจ่ายประจาปีของ
เผยแพร่ให้แต่ละกลุ่มงานได้รับรู้
หน่วยงาน และกาหนด
2.กาหนดมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการในการบริหาร
งบประมาณ และการจัดซื้อ
จัดจ้าง
2) การใช้จ่ายงบประมาณ
-แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

3) การจัดซื้อจัดจ้าง/การ
จัดหาพัสดุ และการตรวจรับ
พัสดุ

กาหนดแล้วเสร็จ
(กาหนดแผนรายไตร
มาส)

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

- กุมภาพันธ์-มีนาคม
2564
- เมษายน–พฤษภาคม
2564

- ผู้บริหารและบุคลากร ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต
3 รับรู้แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2564
- ผู้บริหารและบุคลากรในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต
3 รับทราบมาตรการและถือปฏิบตั ิ

กลุ่มนโยบายและ
แผน /กลุ่ม
บริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รับรูร้ ับทราบการ
ดาเนินงานของ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ทั้ง
ระบบ และส่งผลให้มีความเข้าใจการ
ดาเนินงานของแต่ละโครงการซึ่งจะทาให้
การดาเนินงานต่าง ๆ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับรู้ข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์

-รอบ 6 เดือน
มีนาคม-เมษายน
2564
-รอบ 12 เดือน
กันยายน-ตุลาคม
2564
การเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา ดาเนินการต่อเนื่อง
พัสดุ ให้เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร ทราบอย่างต่อเนื่อง

- 9-
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แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ประเด็นการประเมิน

1) เจตจานงสุจริตของ
ผู้บริหาร
2) การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร
5) การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกตผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
1. การกาหนดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ธรรมาภิบาล
- จัดกิจกรรมประกาศเจตจานงสุจริต 3 ภาษา ได้แก่
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาลาว แนวทางการ
ดาเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดย ผอ.
สพป.ขอนแก่น เขต 3 แสดงสัญลักษณ์ ในการ
ป้องกันการสุจริตร่วมกับผู้บริหารองค์กร กลุ่ม/หน่วย
ในการรณรงค์สร้างการรับรู้และปฏิบัติ
- ทุกเช้าวันจันทร์ โดยมีกิจกรรม 5 อย่าง เคารพธง
ชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคาปฎิญญาเขตสุจริต
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอม
ราชัญ

กาหนดแล้วเสร็จ
(กาหนดแผนรายไตร
มาส)

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

พฤษภาคม – มิถุนายน
2564
ทุกวันจันทร์ เวลา
08.15-08.30 น.
และวันที่มีการ
ประชุมสัมมนา ณ ห้อง
ประชุม สพป.ขอนแก่น
เขต 3

1.ผู้บริหารและบุคลากร ในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 รับรู้เจตจานงสุจริต
ของผู้บริหาร และแนวทางการป้องกัน
การดาเนินงานตามตัวชี้วัด 10 ข้อ
2.ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด
สามารถปฏิบัติตามแนวทางการ
ดาเนินงานตามประกาศเจตจานงสุจริต
ทั้ง 10 ข้อ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มนิเทศและ
ติดตามผลการ
ประเมิน/กลุ่ม
อานวยการ
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ประเด็นการประเมิน

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกตผล
กาหนดแล้วเสร็จ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
(กาหนดแผนรายไตร
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
มาส)
งบประมาณ พ.ศ. 2564
3)การประเมินความเสี่ยงการ 1.การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยง มิถุนายน 2564
ทุจริต ประจาปีงบประมาณ การทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2564
มิถุนายน 2564
2564
2.การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ“การกระทาที่ถือ
4)การดาเนินการจัดการ
เป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” สพป.ขอนแก่น เขต 3
ความเสี่ยงการทุจริต

6) แผนการป้องกันการทุจริต
7)รายงานการกากับติดตาม
การดาเนินงานตามแผนการ
ป้องกันการทุจริต
8)รายงานผลการดาเนินงาน
การป้องกันการทุจริต

1.การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีนาคม-กันยายน
และธรรมาภิบาล ของ สพป.ขอนแก่น เขต 3
2564
ประจาปีงบประมาณ 2564
2.การเผยแพร่แผนฯ รายงานการกากับติดตามและ
ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

1.ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ได้มี
ส่วนร่วมในการประเมินตนเอง กลุ่ม/
หน่วย ตามภารกิจงาน เพื่อประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต และมีส่วนร่วมใน
การกาหนดแผนการลดความเสี่ยงการ
ทุจริตในองค์กร
2.ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดได้รับ
องค์ความรู้ใน “การกระทาที่ถือเป็น
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน”ของ สพป.
ขอนแก่น เขต 3 พร้อมทั้งร่วมกัน
ขับเคลื่อนองค์กรในการป้องกันการ
ทุจริต
ผู้บริหาร บุคลากร ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ผู้อานวยการโรงเรียน
ครู ผู้รับบริการ ได้รับทราบแผนงาน.
โครงการกิจกรรมการป้องกันการทุจริต
ในองค์กร จากช่องทางการเผยแพร่ที่
หลากหลาย และมีส่วนขับเคลื่อน
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน/
กลุ่มนิเทศและ
ติดตามการประเมิน

กลุ่มอานวยการ
และทุกกลุ่ม/หน่วย
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ประเด็นการประเมิน

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตามข้อสังเกตผล
กาหนดแล้วเสร็จ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
(กาหนดแผนรายไตร
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
มาส)
งบประมาณ พ.ศ. 2564
9)มาตรการส่งเสริมคุณธรรม 1.กิจกรรมการสร้างการรับรู้เจตจานงสุจริตและ
มิถุนายน-กันยายน
และความโปร่งในใน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส จานวน 2563
หน่วยงาน
7 เรื่อง ให้บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติ
10)การดาเนินการตาม
2.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
ป้องกันการทุจริตขององค์กร
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

1.ผู้บริหารและบุคลากร ในสังกัดทุก กลุ่มอานวยการ
คน ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ สพป. และทุกกลุ่ม/หน่วย
ขอนแก่น เขต 3 เป็นไปตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
2.มีการกากับติดตามการดาเนินงาน
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
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ภาคผนวก

15
- ผลการประเมิน

16
- คาสั่งคณะกรรมการดาเนินงานวิเคราะห์

17

18
- รูปภาพกิจกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน

19

- มาตรการต่างๆในการดาเนินงาน
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