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ค าน า 

           การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565      
มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ตนเองและน าข้อมูล ผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของ
หน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิง
บวก ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดั บ
มาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governmance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งใน
ระดับชาติและระดับสากล 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 
ตัวชี้วัด ได้แก่ 1.การปฏิบัติหน้าที่ 2.การใช้งบประมาณ 3.การใช้อ านาจ 4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5.การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 6.คุณภาพการด าเนินงาน 7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8.การปรับปรุงระบบการท างาน 9.การเปิด 
เผยข้อมูล 10.การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity 
and Transparency) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency) และแบบ
ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency) ซึ่งผลคะแนนนี้จะสะท้อนให้เห็นถึง
การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
          หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการวิเคราะห์ผลการประเมินในครั้งนี้จะช่วยปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสเพ่ือเกิดธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีการด าเนินงานที่
มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนและส่วนรวมเป็นส าคัญ ลดโอกาสที่จะเกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน และพัฒนาหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

  

                                                                     

                                                            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 
          ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ
การประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  “ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 -2565) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้ทราบผลการ
ประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้
อย่างเหมาะสม และที่ผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานน าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิด
การปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการให้บริการและอ านวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วย
ความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้ ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่า หน่วยงานให้ความส าคัญกับการป้องกันในประเด็น
ที่อาจมีความเสี่ยง หรือเป็นช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และ
สามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้เท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่ว
ประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะท าให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ใน
ที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย 
        การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นกลยุทธ์เชิงรุกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ซึ่งส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก าหนดให้ ทุก
หน่วยงานต้องด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องรับการประเมินทุกเขต
พ้ืนที่การศึกษา มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการประเมิน โดยเป็นการเปิดเผย
ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานที่แสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สาธารณชน
รับทราบเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 10 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  1)การปฏิบัติ
หน้าที่  2)การใช้งบประมาณ  3)การใช้อ านาจ  4)การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  5)การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
6)คุณภาพการด าเนินงาน  7)ประสิทธิภาพการสื่อสาร  8)การปรับปรุงระบบการท างาน  9)การเปิดเผยข้อมูล  และ 
10)การป้องกันการทุจริต 
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        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ต้องด าเนินการขับเคลื่อน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตลอดจนเข้ารับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
ป.ป.ช. และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดมาอย่างต่อเนื่อง  พร้อมกันนี้ได้น าผลการประเมิน
มาวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและก าหนดประเด็นในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น จากนั้นจึงก าหนดมาตรการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการติดตาม นิเทศ และรายงานผลเป็นระยะ  ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กรที่ว่า “ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ใสสะอาด  ปราศจากคอร์รัปชั่น”  

 
วัตถุประสงค์ 
        1. เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีงบประมาณ 2564 
        2. เพื่อจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ปีงบประมาณ 2565 
        3. เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ปีงบประมาณ 2565  
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ส่วนที่ 2 

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปีงบประมาณ 2564 

 

                   การขับเคลื่อนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผู้บริหารของเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนอย่างเต็มก าลังความสามารถ การ
ขับเคลื่อนน าโดย นายอารยันต์  แสงนิกุล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท้ัง 3 ท่าน รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุก
ฝ่ายที่เห็นความส าคัญ และตระหนักถึงความส าคัญของการประเมิน โดยมีความตั้งใจในการจัดระบบเอกสารตาม
ภาระงานและจัดส่งเอกสาร หลักฐานและรับการประเมิน ITA Online (IIT, EIT, OIT)   ส่งผลให้การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ในปีงบประมาณ 2564 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้คะแนน 97.50 เป็นล าดับที่ 32 ของประเทศ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
  
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
               1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 97.50 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ AA    โดยตัวชี้วัด 10 ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนน
ต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัด 2  ได้คะแนน 93.43 คะแนน  
               1.2 เปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2564) สรุปได้ดังนี้ 
 

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 เพ่ิมข้ึน + 2.25  
2562 83.40 เพ่ิมข้ึน + 4.41 
2563 77.68 ลดลง - 5.72 
2564 97.50 เพ่ิมข้ึน +19.82 

               1.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี 2564 จ าแนกตาม
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโดยมีคะแนนทั้ง 3 ส่วน ตามแหล่งข้อมูลการประเมิน ดังนี้ 
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                1) คะแนนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
ประจ าปี 2564 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 29.10 จากค่าน้ าหนักคะแนน 30 คะแนน 
                2) ผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) ประจ าปี 2564 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 29.20 จากค่าน้ าหนักคะแนน 30 คะแนน 
                3) คะแนนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ประจ าปี 2564 ได้คะแนนเท่ากับร้อยละเฉลี่ย 39.20 จากค่าน้ าหนักคะแนน 40 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

 

แผนภาพที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักคะแนนตามแหล่งข้อมูล 

                1.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  แยกเป็นรายตัวชี้วัด  เรียงตามล าดับคะแนน ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

10 การป้องกันการทุจริต 100 AA ผ่าน 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.08 AA ผ่าน 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 98.34 AA ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 98.00 AA ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 98.00 AA ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 97.30 AA ผ่าน 
3 การใช้อ านาจ 97.17   AA ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  96.95 AA ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน 96.68 AA ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 96.00 AA ผ่าน 
2 การใช้จ่ายงบประมาณ 93.43 A ผ่าน 

คะแนนเฉลี่ยแต่ละด้าน ปีงบประมาณ 2564  
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หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2 ผลการประเมินจ าแนกรายละเอียดตามตัวชี้วัด 

2. จุดอ่อนและจุดที่ควรพัฒนา 

               จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็นรายตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด
ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 
        2.1 ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายใน ( Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) วิเคราะห์ตามค่าน้ าหนักคะแนนของตัวชี้วัดที่ 1-5 ได้คะแนนเท่ากับ 29.10 (คิดเป็นร้อยละ 
96.99) อยู่ในระดับ AA (Excellence) บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการด าเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความ
โปร่งใสและการมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการ

คะแนนรวม 97.50 
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5 การแกไ้ขปญัหา

การทจุรติ 
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9 การเปิดเผย

ขอ้มูล 

10 การป้องกนัการ
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ชุดขอ้มูล1 
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บริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ มีจุดแข็งและจุดที่ ควร
พัฒนา ดังนี้ 
           จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 97) จ านวน 4 ตัวชี้วัด คือ 
                        (1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 99.08 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินจากการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีการด าเนินงานที่เป็นไปตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในการปฏิบัติที่มุ่งผลส าเร็จของงานตลอดจนให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
ราชการอย่างเท่าเทียมกัน 
                        (2) ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.17 เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้อง
เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาต่อการมอบหมายงาน 
                        (3) ตวัชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.30 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการน าทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไป
ให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืม
โดยบุคลากรภายนอกหน่วยงาน  เห็นได้ว่า บุคลากรได้รับทราบแนวปฏิบัติและขั้นตอนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการที่ถูกต้องและน าไปปฏิบัติ มีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างต่อเนื่อง 
                        (4) ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.00 เป็น
คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการ
จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม  
            จุดที่ควรพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 97) จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ 
                        (1) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.43 เป็นคะแนนจาก
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้จ่ายงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสจนถึง
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและ
พวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย แม้ว่าผลการประเมินจะอยู่ในเกณฑ์ผ่าน (A)   ดังนั้น หน่วยงาน
ควรให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในได้รับรู้หรือมีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงาน รวมถึงการรับรู้หรือตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
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                2 .2  ผลการประ เมินการรับรู้ ของผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วน เสี ยภาย นอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ตัวชี้วัดที่ 6-8 วิเคราะห์ตามค่าน้ าหนักคะแนน 29.20 (คิดเป็นร้อยละ97.30) 
อยู่ในระดับ AA (Excellence) บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของ
หน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้ ง
เป็นเงินทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นที่อาจค านวณเป็นเงินได้  โดยมีจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้ 
            จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 97) จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ 
                        (1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.34 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน 
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่าประชาชน หรือผู้รับบริการมี่ความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึด
หลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ ไม่น าประโยชน์ของ
พวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่มีการเรียกรับสินบน แต่ทั้งนี้  ควรมีการปรับปรุงพัฒนาในประเด็น
การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อนอีกทั้งมีช่องทางที่หลากหลายในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูล และการปรับปรุงระบบ/วิธีการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                         
            จุดที่ควรพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 97) จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ 
                        (1) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.95 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็น
ที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่และเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน  รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ 
ตลอดจนจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถติดต่อสอบถามและร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน  
                        (2) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ 96.68 เป็นคะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของ
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามาร่วมคิด ร่วมท าเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานเพื่อให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส 
 
        2.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 วิเคราะห์ตามค่าน้ าหนักคะแนน 39.20 (คิดเป็นร้อยละ98.00) อยู่ในระดับ 
AA (Excellence) บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการวางระบบในการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลข้อมูลต่างๆ 
ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่า มีการป้องกันการทุจริตของภายใน
หน่วยงานที่ดีและมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ท าให้โดยภาพรวมแล้วได้คะแนนในระดับที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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อยู่ในระดับ Excellence สามารถเป็นต้นแบบในการด าเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ราชการอ่ืนๆ ได้   โดยมีจุด
แข็งและจุดท่ีควรพัฒนา  ดังนี้ 
            จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 97) จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ 
                        (1) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ 2 ประเด็น คือ 1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนป้องกันการทุจริต       
2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน  ซึ่งจากการด าเนินงานในตัวชี้วัดที่ 10 แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลสู่
สาธารณะ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามาร่วมด าเนินงานและ
สามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติ
ภารกิจตามคู่มือการปฏิบัติงานและหลักคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสที่ผู้บริหารสูงสุดได้ประกาศต่อสาธารณชน 

            จุดที่ควรพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 97) จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ 
                         (1) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.00 เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ
ใน 5 ประเด็น คือ 1) ข้อมูลพ้ืนฐาน การประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 2) การบริหารงาน ได้แก่ 
แผนปฏิบัติราชการ การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบาย และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  โดยมีประเด็นที่จะต้องปรับปรุงคือ การพัฒนาเว็บไซต์ของเขตพ้ืนที่ การเผยแพร่ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ  รวมทั้ง
รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของคณะผู้บริหารเขตพ้ืนที่ 
 

3.ประเด็นที่จะต้องพัฒนา    

จากผลการประเมินและวิเคราะห์จุดที่ควรพัฒนา  สามารถก าหนดประเด็นที่จะต้องพัฒนาในปีงบประมาณ 
2565 เรียงตามล าดับจากคะแนนผลการประเมินน้อยไปหามาก  ดังนี้      

                  (1) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  ประเด็นที่ต้องพัฒนา ประกอบด้วย การใช้จ่ายงบประมาณ 
นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสจนถึงลักษณะการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง การเบิก
จ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการตรวจรับพัสดุ รวมถึงการให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในได้รับรู้หรือมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน การรับรู้หรือตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
                    (2) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประเด็นที่ต้องพัฒนา ประกอบด้วย การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น คือ 1) ข้อมูลพ้ืนฐาน การประชาสัมพันธ์  และ
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การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 3) การบริหาร
เงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 4) การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบาย และหลักเกณฑ์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  โดยเฉพาะการพัฒนาเว็บไซต์ของเขตพ้ืนที่ การเผยแพร่
ข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รวมทั้งรณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดขีองคณะผู้บริหารเขตพ้ืนที่ 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผย
ข้อมูล 

1) โครงสร้างหน่วยงาน 
2) ข้อมูลผู้บริหาร 
3) อ านาจหน้าที่ 
4) แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน  
5) ข้อมูลการติดต่อ 
6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
7) ข่าวประชาสัมพันธ์ 
8) Q&A 
9) Social Network 
10) แผนด าเนินงานประจ าปี /แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
11) รายงานการก ากับ ติดตาม  
การด าเนินงาน ประจ าปี  
รอบ 6 เดือน 
12) รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
13) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
14) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
15) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
16) รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ 
17) E–Service 
18) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
19) รายงานการก ากับติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ 6 เดือน  
20) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 
21) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการ
จัดหาพัสดุ 
22) ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด

1. มีการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
2. มีการจัดท าโครงสร้างการบริหารของ
หน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร  
3. มีการจัดท าอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
4. มีช่องทางการติดต่อ ผ่านทาง Social 
Network และการถามตอบ รวมทั้งการ
จัดท าข่าวสารประชาสัมพันธ์ความ
เคลื่อนไหว กิจกรรมต่างๆของส านักงานเขต
ผ่านทางเว็บไซต์ 
5. มีการจัดท าแผนพัฒนาระยะ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
6. มีการจัดท ารายงานการการก ากับ 
ติดตาม การด าเนินงาน ประจ าปี และรอบ 
6 เดือน 
7. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่าน
ทางเว็บไซต์ 
8. มีการจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
9. มีการรายงานข้อมูลเชิงสถิติในการ
ให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานอย่าง
ต่อเนื่องบนเว็บไซต์ 
10. มีผลการส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน 
11. มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ
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จ้างหรือ การจัดหาพัสดุ 
23) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหา
พัสดุ รายเดือน 
24) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
จัดหาพัสดุประจ าปี 
25) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
26) การด าเนินการตามนโยบาย การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
27) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
28) รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
29) แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ 
30) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
และประพฤติ มิชอบ 
31) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริต
และประพฤติ มิชอบประจ าปี 
32) ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น 
33) การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม 

ขอรับบริการจากหน่วยงานผ่านช่องทาง
ออนไลน์  
12. มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีและเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่าง
เปิดเผย 
13. มีการจัดท าประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างเปิดเผย 
14. มีการก าหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและด าเนินการตามนโยบาย
อย่างเคร่งครัด 
15. มีการก าหนดหลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
16. มีแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ 
17. มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
และประพฤติ มิชอบและช่องทางการรับฟัง 
ความคิดเห็นที่ให้บุคคลภายนอกเข้ามา
ร้องเรียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
18. มีการจัดท าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจ าปี 
19. มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในและ
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานตามภารกิจ 

 
 
                        (3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ประเด็นทีต่้องพัฒนา ประกอบด้วย การปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น การน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อเข้ามาร่วมคิด ร่วมท าเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส 
                        (4) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประเด็นที่ต้องพัฒนา ประกอบด้วย การเผยแพร่และ
เข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน  รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน การใช้บริการ ตลอดจนจัดให้มีช่องทางให้ผู้มา
ติดต่อราชการสามารถติดต่อสอบถามและร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
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ส่วนที่ 3 
มาตรการ การก ากับติดตามและการรายงานผล เพื่อขับเคลื่อน 

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภายในหน่วยงาน  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
         
         เพ่ือให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภายในหน่วยงาน  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ไดน้ าผลการ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ทั้งในส่วนที่เป็นจุดที่ควรพัฒนา ประเด็นที่ต้องพัฒนา และบางส่วนของจุดแข็งท่ียังต้องคงไว้ซึ่งความยั่งยืนและ
ต่อเนื่อง  มาใช้ประกอบในการพิจารณาก าหนด มาตรการ แนวทางการพัฒนา ตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
3.1 มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ก าหนดมาตรการ รวม 7 มาตรการ ดังนี้ 

1) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ  
3) มาตรการป้องกันการรับสินบน  
4) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
5) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
6) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
7) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
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1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจดัจ้าง 
                      ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และแจ้งให้ข้าราชการ และลูกจ้างทุก
คนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ดังนี้ 
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2. มาตรการในการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
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3. มาตรการในการป้องกันการรับสินบน 
 ประกาศมาตรการในการป้องกันการรับสินบน และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
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4. มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ประกาศมาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สว่นรวม
และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
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5. มาตรการใหป้ระชาชน ผูร้ับบริการ ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยีเข้ามามสี่วนรว่มในการด าเนินงาน 
 ประกาศมาตรการให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
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6. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
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7. มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
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3.2 แนวทางการด าเนินงานในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานปีงบประมาณ 
2565 
 ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ปีงบประมาณ 2565   ไดด้ าเนินการในรูปคณะกรรมการ เน้นการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรทุกคนในองค์กร โดยบูรณาการตัวชี้วัดและประเด็นการประเมินต่างๆ เข้าสู่ภารกิจงาน
ประจ าของแต่ละบุคคล/กลุ่มงาน/กลุ่ม  ท้ังนี้ภายใต้การบริหารงานของคณะผู้บริหารเขตพื้นท่ี   มีระบบ
การท างานท่ีชัดเจน สอดคล้องร้อยรัดและต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ  2565 โดยมีกิจกรรมท่ี
ส าคัญเช่น  การทบทวนและวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA online ของปีท่ีผ่านมา  การทบทวนและ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  การจัดท าแผนปฏิบัติการ  การก าหนดแนวทางการพัฒนา มาตรการ การ
ก ากับติดตามและรายงานผล การปรับปรุง website ขององค์กร  ตลอดจนการตรวจสอบข้อมูลและ
น าเข้าสู่ระบบบน ITA online ฯลฯ 
 นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อนและเป็นรูปธรรม คณะผู้บริหาร
โครงการได้สังเคราะห์และบูรณาการเนื้องานประจ า ตัวชี้วัดทีจ่ะประเมิน กิจกรรมของโครงการและ
มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบ และช่วงระยะเวลาท่ีต้อง
ด าเนินการ  ดังแสดงในตารางด้านล่าง 
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แนวทางในการพัฒนาสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล 

ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครฐัประจ าปีงบประมาณ 2565 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
(ก าหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
1) โครงสร้างหน่วยงาน 
2) ข้อมูลผู้บริหาร 
3) อ านาจหน้าที่ 
 

1. จัดท า โครงสร้างการบริหารงานของ
หน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร โดยใช้ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
2. เผยแพร่อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานและ
กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่ต่อสาธารณชนผ่าน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

มีนาคม – กันยายน 2565 1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน
ได้รับรู้และรับทราบข้อมูลของผู้บริหาร
สูงสุด 
 
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน
ได้รั บรู้  รับทราบอ านาจหน้าที่ ของ
ส านักงานเขตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

กลุ่มอ านวยการ 
นางชโลทร  กองพันธ์ 
 

4) ข้อมูลการติดต่อ 
5) กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
6) ข่าวประชาสัมพันธ์ 
7) Q&A 
8) Social Network 
9) E–Service 
 

1. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์  และ Social 
Network  
2. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การรับส่งหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ E–Service 
3 .  จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร อ บ ร ม ก ฎ ห ม า ย 
กฎระเบียบส าหรับข้าราชการใหม่ 
 

ตุลาคม 2564 – กันยายน 
2565 

1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน
มีความรู้เกี่ยวกับ Social Network  
 มากขึ้ นทั้ ง ก ารจั ดท า ว ารสารข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ การตัดต่อวิดีโอ การใช้
โปรแกรมวิดีโอคอนเฟอเรนท์ 
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน
สามารถใช้ การรับส่ ง ง านผ่ านทาง       
E–Service เพ่ือให้ง่ายต่อการท างาน 

กลุ่มอ านวยการ 
นางนฤมล  น้อยวัน 
กลุ่มบุคคล 
นางณัฐรินีย์  นามสี
ฐาน 
กลุ่มICT 
ว่าที่ร้อยตรีธนาวัช 
วรรณ์ค า 
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ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 2565 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
(ก าหนดแผนราย

ไตรมาส) 
เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

10) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน 
11) แผนด าเนินงานประจ าปี /แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 

4. จัดประชุมสร้ างความรู้  ความ เข้า ใจ
เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนา
หน่วยงาน 

 3. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุก
คนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การและแผนพัฒนาหน่วยงานเพ่ือ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ 

กลุ่มนโยบายและ
แผน 
นางณิชารีย์  ตั้งวา
นิชกพงษ์ 

12) รายงานการก ากับ ติดตาม  
การด าเนินงาน ประจ าป ีรอบ 6 เดือน 
13) รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 

5. กิจกรรมประชุมปรึกษาเพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 
 
6. เผยแพร่แผนปฏิบัติการ รายงานการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานประจ าปีต่อสาธารณชน 

ตุลาคม-กันยายน 
2565 

หน่วยงานและรับรู้การขับเคลื่อน
แผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ 
ของหน่วยงาน 
4. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุก
คนได้ รั บ รู้ และรั บทราบผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

กลุ่มนโยบายและ
แผน 
นางรติตา  สีหะ
วงษ ์

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
14) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
15) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
 

กิจกรรมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
คว าม ตร ะห นั ก ใน ก า ร จั ด ท า คู่ มื อ ก า ร
ปฏิบัติงาน และคู่มือมาตรฐานการให้บริการ 
 
 

มกราคม –เมษายน 
2565 

ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้รับบริการ 
สามารถรับรู้  รับทราบคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน /มาตรฐาน
การให้บริการได้ 

ทุกกลุ่มภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 

16) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
17) รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ 
 

1. กิจกรรมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ
และความตระหนักในการจัดท าข้อมูลเชิงสถิติ
ในการให้บริการ 
2. จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กลุ่มภายใน
ส านักงานเขตและหน่วยงานนอกส านักงาน

ตุลาคม -กันยายน 
2565 

1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุก
ค น  ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า  ค รู 
ผู้รับบริการ สามารถรับรู้ รับทราบ
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ 

ทุกกลุ่มภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
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เขตเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
3. เผยแพร่รายงานผลการส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการต่อสาธารณชน 

2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุก
คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู 
และผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขต 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
18) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
19) รายงานการก ากับติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ 6 เดือน  
20) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

1. กิจกรรมประชุมการจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
 
2. เผยแพร่รายงานการก ากับติดตาม การใช้
จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน และประจ าปี
ต่อสาธารณชน 
 

ตุลาคม -กันยายน 
2565 

1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุก
คนได้รับรู้แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงาน 
 
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุก
ค น  ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า  ค รู 
ผู้รับบริการ สามารถรับรู้ รับทราบ
รายงานการก ากับติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ 6 เดือน และ
ประจ าปีต่อสาธารณชน 

กลุ่มบริหารการเงิน 

และสินทรัพย์ 
นางวิมลพรรณ  
พยัคฆกุล   
 

21) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการ
จัดหาพัสดุ 
22) ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างหรือ การจัดหาพัสดุ 
23) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหา
พัสดุ รายเดือน 
24) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
จัดหาพัสดุประจ าปี 
 

1. กิจกรรมประชุมการจัดท าแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 
 
2. เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การจัดหาพัสดุประจ าปีต่อสาธารณชน 

ตุลาคม -กันยายน 
2565 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุก
คน ได้รับรู้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือแผนการจัดหาพัสดุที่ถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุก
ค น  ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า  ค รู 
ผู้รับบริการ สามารถรับรู้ รับทราบ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
จัดหาพัสดุประจ าปีต่อสาธารณชน 
 

กลุ่มบริหารการเงิน 

และสินทรัพย์ 
 

นางสาวพรเลขา  
วัชระศุภรณ ์  
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มาตรการป้องกันการรับสินบน 
25) เจตนารมณ์ในการงดรับของขวัญ ของ
รางวัล (No Gift Policy ) ของผู้บริหาร 
26) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
27) การด าเนินการตามนโยบาย การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
28) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
29) รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

1. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในการงด
รับของขวัญ ของรางวัล (No Gift Policy ) 
ของผู้บริหาร 2 ภาษา ได้แก่ ไทยและ 
อังกฤษ และแนวทางในการด าเนินงาน โดย 
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 และแสดงสื่อ
สัญลักษณ์ในการป้องกันการทุจริต 
2. กิจกรรมประชุมวางแผนการด าเนินงาน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
3. เผยแพร่รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี ต่อสาธารณชน 

ตุลาคม -กันยายน 
2565 

1. ผู้บริหารและบุคลากร รับรู้ใน
การงดรับของขวัญ ของรางวัล (No 
Gift Policy ) ของผู้บริหารและแนว
ทางการด าเนินงานในการงดรับ
ของขวัญของรางวัลตามมาตรการ
ป้องกันการรับสินบน 
2. ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนรับรู้ 
รับทราบหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
3. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด
ทุกคน รับรู้ รับทราบรายงานผลการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

1.นางสาววิจิตร   
มูลแวง 
2.นางณัฐรินีย์  
นามสีฐาน 
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ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

ประเด็นการประเมิน 

แผนงาน/กิจกรรมที่จะปรับปรุงตาม
ข้อสังเกตผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐประจ าปีงบประมาณ 2565 

ก าหนดแล้วเสร็จ 
(ก าหนดแผนรายไตรมาส) 

เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
30) แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติ
มิชอบ 
31) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤต ิมิชอบ 
32) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน    
การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ประจ าปี 
33) ช่องทางการรับฟัง ความ
คิดเห็น 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงานเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบตามกฎหมายอย่าง
ถูกต้อง 
 
2. เผยแพร่ข้อมูลเชิ งสถิติ เชิ งสถิติ เรื่ อง
ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ประจ าปี  

ตุลาคม-กันยายน 2565 1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน ได้
รับรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียน 
 
2.ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน 
ผู้ บริหารสถานศึกษา ครู  ผู้ รั บบริ การ 
สามารถรับรู้ รับทราบและเข้าถึงช่องทาง
ร้องเรียน 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
1.ด.ต.โอภาส  โคตา 
2.นายอ านาจ   
โพธิ์งาม 

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
34) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
35) การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 
36) การเปิดโอกาสให้เกิดการ  
มีส่วนร่วม 

1. ก าหนดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม ธรรมาภิบาลทุกเช้าวันจันทร์ โดย
การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต  
2. จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กลุ่มภายใน
ส านักงานเขตและหน่วยงานนอกส านักงาน
เขตเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

พ ฤ ษ ภ า ค ม  – มิ ถุ น า ย น 
2565 
 
 
 
ทุกวันจันทร์ เวลา 08.10 น. 

1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสามารถ
ปฏิบัติตามเจตจ านงสุจริตตามตัวชี้วัด 10 
ข้อ ได ้
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน 
ผู้ อ า น ว ย ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า  ค รู  แ ล ะ
ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขต 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 
นางณัฐรดี สวัสดิ์สิงห์ 



26 
 

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
37) การประเมินความเสี่ยง การ
ทุจริตประจ าปี 
38) การด าเนินการเพ่ือจัดการ 
ความเสี่ยงการทุจริต 
 

1. จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรภายในเรื่อง
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง  ประจ าปี
งบประมาณ 2565  
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง
ของสพป.ขอนแก่น เขต 1 โดยเชิญวิทยากร
จากส านักงาน ปปช. ร่วมบรรยายให้ความรู้
และกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของ
องค์กร 
3. อบรมให้ความรู้บุคลากรใหม่เกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมายและผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
มิถุนายน 2565 

1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดได้ประเมิน
ตนเอง กลุ่ม/หน่วย ตามภารกิจงานเพ่ือ
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและมีส่วนร่วม
ในการก าหนดแผนการลดความเสี่ยงการ
ทุจริตในองค์กร 
 
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดได้รับองค์
ความรู้และแนวทางในการจัดการความเสี่ยง
ของ สพป.ขอนแกน เขต 1 พร้อมทั้งร่วมกัน
ขับเคลื่อนองค์กรในการป้องกันการทุจริต 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ปร ะ เ มิ น ผล กา ร จั ด
การศึกษา 
นางณัฐรดี สวัสดิ์สิงห์ 
 
 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ปร ะ เ มิ น ผล กา ร จั ด
การศึกษา  
นางณัฐรดี สวัสดิ์สิงห์ 

39) แผนปฏิบัติการป้องกัน การ
ทุจริตประจ าปี 
40) รายงานการก ากับติดตาม  
การด าเนินการป้องกันการทุจริต 
ประจ าปีรอบ 6 เดือน 
41) รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี 
 

1. การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลของ  สพป .
ขอนแก่น เขต 1 ประจ าปี งบประมาณ 
2565 ในวงเงิน 125,000 บาท 
 
2.  เผยแพร่แผนการป้องกันการทุจริ ต 
ร าย งานการก า กั บติ ดตามและผลการ
ด าเนินงาน 
 

มีนาคม –กันยายน 2565 ผู้บริหารและบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู้อ านวยการ ครู ผู้รับบริการ 
ได้รับทราบแผนงาน โครงการกิจกรรมการ
ป้องกันการทุจริตในองค์กรจากช่องทางที่
ทางส านักงานเขตได้เผยแพร่  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ปร ะ เ มิ น ผล กา ร จั ด
ก า ร ศึ กษ า  แ ล ะทุ ก
กลุ่ม/หน่วย 
นางณัฐรดี สวัสดิ์สิงห์ 

42) มาตรการส่งเสริมคุณธรรม  
แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ภ า ย ใ น
หน่วยงาน 

1. กิจกรรมการสร้างการรับรู้เจตจ านงสุจริต
และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส จ านวน 7 มาตรการ ให้บุคลากร

พฤษภาคม –กันยายน 2565 1. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของ สพป.ขอนแก่น 
เขต 1 โดยด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา และทุก
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43) การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

ได้รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมมีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตของ
องค์กร 
 
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับบุคลากรในองค์กร 

คุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร 7 
มาตรการ 
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคนได้
เข้าร่วมประพฤติปฏิบัติตนที่ดี ตรงตามหลัก
พร ะ พุ ท ธศ าส น า  เ พ่ื อ ให้ มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมและ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี
ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยการ
ปฏิบัติธรรม รักษาศีล 5 ทุกวันพระ และวัน
ส าคัญทางศาสนา 

กลุ่ม/หน่วย 
นางณัฐรดี สวัสดิ์สิงห์ 
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3.3 การก ากับติดตาม และการรายงานผล 

           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ จ านวน 2 คณะเพ่ือ
ท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนโครงการ   โดยเฉพาะการก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการและ
ตัวชี้วัดต่างๆ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
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ภาคผนวก 

                       - บันทึกข้อความ 

                       - ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

                       - ภาพกิจกรรมการประชุมวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

                       - โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
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การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
วันที่  10  เดือน มีนาคม   พ.ศ.2565  

ณ ห้องประชุมจิตรา  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.ขอนแก่น เขต 1 
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