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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำ
การทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น เป็ น ปั ญ หาส าคั ญ ในสั ง คมไทย สื บ เนื่ อ งต่ อ กั น มาเป็ น เวลานาน และ
ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง อีกทั้งยัง
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ การทุจริตทางการศึกษาเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด สิ ทธิ
มนุษยชน โดยเป็นการละเมิดสิทธิที่จะเข้าถึงการศึกษาได้โดยสมบูรณ์ รวมถึงความล้มเหลวในเรื่องการ
จั ด การศึ ก ษาแบบให้ เ ปล่ า การทุ่ ม เททรั พ ยากรทางการศึ ก ษา การเลื อ กปฏิ บั ติ ท างการศึ ก ษา
การจัดการนโยบายคุณภาพการศึกษา และปัญหาทุจริตทางการศึกษา ผลจากการสารวจขององค์กรเพื่อ
ความโปร่ ง ใสนานาชาติ (Transparency International) ได้ จั ด ท าดั ช นี ภ าพลั ก ษณ์ ก ารทุ จ ริ ต หรื อ
คอรัปชั่นประจาปี 2559 พบว่าประเทศไทยมีคะแนนความโปร่งใสเพียง 35 เต็ม 100 ลดลง 3 คะแนน
โดยอยู่ลาดับที่ 101 จากทั้งหมด 176 ประเทศที่ทาการสารวจ
การทุจริตคอรัปชั่น เป็นผลมาจากการขาดคุณธรรมจริยธรรม นับว่าเป็นเรื่องสาคัญที่ได้รับ
การกล่าวถึงในหลายลักษณะ เมื่อเกิดความสับสนวุ่นวายในสภาพสังคมที่ขาดความสงบสุข อันเนื่องมาจาก
ความประพฤติหรือการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของบุ คคลบางกลุ่มในสังคม มักจะมีการวิพากษ์ วิจารณ์
และกล่าวโทษกันว่าเป็นเพราะขาดคุณธรรมจริยธรรม ขาดความมีน้าใจ มีความเห็นแก่ตัวเพิ่มมากขึ้น ทา
ให้เกิดเป็นปัญหาของสังคมไทยในปั จจุ บัน เพราะสังคมในปั จจุ บันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ทาให้ ส ภาพ
สัง คมไทยเกิดการแก่งแย่ง แข่งขันกันจนไม่สนใจคุ ณธรรมจริยธรรม ส่ง ผลให้นักเรียนและเยาวชน
ไม่สามารถปรับตัว ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้ จึง ทาให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตน
ในทางที่ไม่พึงประสงค์ นักเรียนเกิดปัญ หาด้านการขาดคุณธรรมจริยธรรมและซับซ้อนเพิ่มมากขึ้ น
ซึ่งจะส่งผลให้ยากต่อการจัดกิจกรรมเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับผู้เรียน (ศีลธรรม
โพนะทา, 2546) การจัดการศึกษาในปัจจุบันจึง ควรจัดให้เป็นไปตามความมุ่งหมายและหลักการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 โดยมาตรา 4 ระบุว่า “การศึกษา
หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้
การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้าง
องค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต” และมาตรา 6 ที่กาหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมใน
การดาเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีค วามสุข” และกาหนดแนวทางการจัดการศึก ษาว่ า
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การจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน
ความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ปี 2556 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สานักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษาดาเนินโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้ชื่อ
โครงการ “โรงเรียนสุจริต” ขึ้น โดยคัดเลือกโรงเรียนสุจริตต้นแบบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจานวน
1 โรงเรียนต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวม 225 โรงเรียน โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กาหนดขึ้น
5 คุณลักษณะที่จะเกิดกับผู้เรียน ดังนี้
คุณลักษณะที่ 1 ทักษะการคิด
คุณลักษณะที่ 2 วินัย
คุณลักษณะที่ 3 ความซื่อสัตย์สุจริต
คุณลักษณะที่ 4 อยู่อย่างพอเพียง
คุณลักษณะที่ 5 จิตสาธารณะ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 ได้ คั ด เลื อ กโรงเรี ย นสุ จ ริ ต ต้ น แบบ คื อ
โรงเรียนดงยางวิทยาคม และโรงเรียนได้ร่วมทากิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ปี 2557 ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ด าเนิ น โครงการต้ น แบบ
“เขตสุจริต” โดยขอความร่วมมือให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการ และ
คัดเลือกให้เหลือเพียง 10 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ กระจายอยู่ทุกภูมิภาค สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “เขตสุจริตต้นแบบ” และได้ดาเนินการ
พัฒนาตามแนวทางของโครงการฯ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต้นแบบทั้ง 10 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปี 2558 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขยายสานักงานเขตคู่ร่วมพัฒนา
โครงการต้นแบบ “เขตสุจริต” โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้เป็นคู่ร่วมพัฒนา
กั บ ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษา อุ บ ลราชธานี เขต 3 และในปี เ ดี ย วกั น ส านั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้มีนโยบายร่วมกับรัฐบาล
ที่จะช่วยกันผลักดัน ค่าคะแนน CPI ของประเทศไทยให้ไ ด้ถึง 50 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 ในปี
2560 ดังนั้นสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ร่วมมือกับ สานักงาน ป.ป.ช. นาเอา
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity&
Transparency Assessment: ITA) มาประเมินสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา “เขตสุจริตต้นแบบ”และ
เขตสุจริตคู่ร่วมพัฒนา และโรงเรียนสุจริตต้นแบบในลาดับถัดมา และในเดือนธันวาคม 2558 สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายให้ประเมิน สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาทั่วประเทศ
ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2559
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ปี 2559 ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ก าหนดให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
& Transparency Assessment: ITA) สาหรับโรงเรียนในโครงการรุ่นที่ 2 (ร้อยละ 10) ประกอบด้วย โรงเรียน
อุบลราชธานีศรีวนาลัย โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
โรงเรียนพะลานวิทยาคม โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ โรงเรียนนาจะหลวย โรงเรียนอานาจเจริญพิทยาคม
และ โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ โดยมีโรงเรียนลืออานาจวิทยาคม เข้าร่วมทดลองรับการประเมิน เนื่องจาก
เป็นโรงเรียนในโครงการ สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น โดยหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยดัชนี 5 ตัวชี้วัดดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 ด้านความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 2 ด้านความพร้อมรับผิด
ตัวชี้วัดที่ 3 ด้านคุณธรรมในการให้บริการของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 5 ด้านคุณธรรมในการทางานของหน่วยงาน
ปี 2559 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ดาเนินโครงการ “เขตสุจริต” โดย
แยกการดาเนินการออกจากโครงการ “โรงเรียนสุจริต” และแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ (ทีมประสาน)
อย่างชัดเจน และมีกระบวนการดาเนินงานที่เป็นระบบมากขึ้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้
บูรณาการ กลุ่มงานทั้งหมดภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ เป็นระเบียบ
สอดคล้องกับ แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โดยเฉพาะ เครื่องมือการประเมินเชิงประจักษ์ (Evidence-base Integrity & Transparency Assessment : EBIT)
นอกจากนั้น ในปีนี้ ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรภายในสานักงาน และการบริหารสานักงานอย่างเป็นเอกภาพ
มากขึ้นด้วยความร่วมมือกับบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ตลอดจนคณะกรรมการดาเนินโครงการ (ทีมประสาน) ได้บริหาร
จัดการงบประมาณโครงการ “เขตสุจริต” แบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของผู้เกี่ยวข้อง
ปี 2560 ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ป ระกาศให้ โ รงเรี ย นในสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นโรงเรียนสุจริตครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และได้
ด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity
& Transparency Assessment: ITA) โรงเรียนในโครงการรุ่นที่ 3 (ร้อยละ 20) ประกอบด้วย โรงเรียนไผ่ใหญ่
ศึกษา โรงเรียนปทุมพิทยาคม โรงเรียนวารินชาราบ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม โรงเรียน
เก่าขามวิทยา โรงเรียนนาส่วงวิทยา โรงเรียนดงสว่างวิทยา โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา
โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ โรงเรียนตาลสุม
พัฒนา โรงเรียนนาจิกพิทยาคม และโรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ โดยหลักการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยดัชนี 5 ตัวชี้วัดดังนี้
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ตัวชี้วัดที่ 1 ด้านความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 2 ด้านความพร้อมรับผิด
ตัวชี้วัดที่ 3 ด้านคุณธรรมในการให้บริการของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 5 ด้านคุณธรรมในการทางานของหน่วยงาน
จากกิจกรรม โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และประกอบกับ สานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 ได้ดาเนินโครงการ “เขตสุจริต” ที่ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐตามแบบเครื่องมือการประเมินเชิงประจักษ์ ในปีงบประมาณ 2560 สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) เพื่อเป็นการสรุปผลการดาเนินงาน
เพื่อหาแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดาเนินการต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรุปผลการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุ คลากรและการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ขอบเขตของกำรรำยงำน
1. รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ประกอบด้วย
1.1 ผลการดาเนินงานแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-based Integrity
&Transparency Assessment (EBIT) สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (EB1-11)
1.2 ผลการดาเนินงาน 2 โครงการ 6 กิจกรรม
1.3 ผลการแบบสัมภาษณ์คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
1.4 แบบสัมภาษณ์คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
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1.5 แบบส ารวจความคิ ด เห็ น External Integrity & Transparency Assessment (EIT)
ส าหรั บ การประเมิ นคุ ณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการด าเนินงานของส านัก งานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.6 แบบสารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment (IIT) สาหรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
1.7 แบบประเมินจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
2. รายงานแนวทางการพั ฒ นาผลการด าเนิ น งานและพั ฒ นาบุ ค ลากรส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ
1. ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ได้แก่ ทีมประสาน ผู้นาทุกระดับ วิกฤตเดิม
ผู้ทรงคุณวุฒิสนับสนุน และความมุ่งมั่น
2. ตัวแปรตาม (Dependent variables) ได้แก่ คุณลักษณะบุคลากร แนวทางการดาเนินงาน
และแบบอย่างที่ดีกับโรงเรียน
กลุ่มเป้ำหมำย
กลุ่มเป้าหมายของโครงการเสริมสร้ างคุ ณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึ ก ษา
“ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ” (ภายใต้ ชื่ อ เขตสุ จ ริ ต ) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29
ปีงบประมาณ 2560 ในครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 รวม
จานวน 68 คน
นิยำมศัพท์เฉพำะ
เขตสุ จ ริ ต หมายถึ ง ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษา และ ส านั ก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ที่สมัครเข้าร่วมโครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ”ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) โดยมี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้ าร่วม
โครงการ แยกตามประเภท คือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริตต้นแบบ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเขตสุจริตคู่พัฒนาจานวน 10 เขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต
เครือข่ายจานวน 108 เขตพื้นที่การศึกษา
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โรงเรียนสุจริต หมายถึง โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึ ก ษา “ป้ อ งกั น การทุ จ ริต ” (ภายใต้ ชื่ อ โรงเรี ย นสุ จ ริ ต ) โดยส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต 29 ได้คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการตามประเภท คือ โรงเรียนในโครงการรุ่นที่ 1
(โรงเรียนสุจริตต้นแบบ) โรงเรียนในโครงการรุ่นที่ 2 (ร้อยละ 10) และโรงเรียนในโครงการรุ่นที่ 3 (ร้อยละ 20)
เนื่ อ งจากส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเขต 29 เป็ น เขตสุ จ ริ ต ต้ น แบบ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ ก าหนดให้ โ รงเรี ย นที่ เ หลื อ ทั้ ง หมดของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาสุจริตต้นแบบ ให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต ครบทุกโรงเรียน
โรงเรียนต้นแบบ สพฐ. ใสสะอำด ปรำศจำกคอร์รัปชัน หมายถึง โรงเรียนต้นแบบการพัฒนา
ระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ITA หมายถึง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity& Transparency Assessment: ITA) โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ได้กาหนดขึ้น และมีนโยบายร่วมกับรัฐบาลที่จะช่วยกันผลักดัน
ค่าคะแนน CPI ของประเทศไทยให้ได้ถึง 50 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 ในปี 2560 ด้วยการประเมิน
หน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research)
CPI หมายถึง ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่ น (Corruption Perceptions Index: CPI) จัดอันดับ
โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ซึ่งเป็นองค์การนานาชาติ
ก่อตั้งในประเทศเยอรมนี ได้เริ่มมีการจัดทาดัชนีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยค่าสูงหมายถึงมีการคอร์รัปชั่น
ต่า และค่าต่าหมายถึงมีการคอร์รัปชั่นสูง
ทีมประสำน หมายถึง คณะกรรมการการบริหารงานสานักงานที่มีคุณธรรมและความโปร่ง ใส
ในระบบราชการ ที่เป็นคาสั่งแต่งตั้งจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เพื่อเป็น
ทีมประสาน ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)
ภำรกิจหลัก หมายถึง ภารกิจที่หน่วยงานพิจารณาจากภารกิจที่มีจานวนบุคลากรหรือการได้รับ
จัดสรรงบประมาณ หรือระยะเวลาในการดาเนินงานตามภารกิจนั้นๆมากกว่าภารกิจอื่นๆ
คุณลักษณะสุจริต หมายถึง คุณลักษณะตามโครงการโรงเรียนสุ จริต 5 ด้านประกอบด้ว ย
ทักษะกระบวนการคิด การมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต การอยู่อย่างพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ
1. ทักษะกระบวนการคิด หมายถึง ความสามารถในการจาแนก แยกแยะ ข้อดีข้อเสีย
ประโยชน์ หรือโทษ และสามารถยกตัวอย่าง บุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีในโรงเรียน ชุมชน และสังคม
2. การมีวินัย หมายถึง การปฏิบัติตามข้อ ตกลง ข้อบัง คับ กฎกติกา ระเบียบของ
โรงเรียนและสังคม
3. ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต หมายถึ ง การประพฤติ ต รงตามความเป็ น จริ ง ต่ อ ตนเอง
ครอบครัว สังคมและโลกทั้งทางกาย วาจา และใจ
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4. การอยู่อย่างพอเพี ยง หมายถึง การดาเนินชีวิตโดยยึ ด หลัก ความพอประมาณ
ซื่อตรง ไม่ละโมบโลภมาก รู้จักยับยั้งชั่งใจ และต้องไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่น รู้จัก
ความเพียงพอ ความพอดี มีความอดทนอดกลั้น รู้จักบังคับตัวเอง ไม่กลัว ความยากลาบาก ไม่ทาอะไร
แบบสุดขั้วหรือสุดโต่ง มีสติและเหตุผล
5. การมีจิตสาธารณะ หมายถึง การมีจิตสานึกเพื่ อส่วนรวม มีความตระหนักรู้และ
คานึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทาใดๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อ
ส่วนรวม และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่ วนตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ ส่วนรวม ร่วมดูแลสั ง คม
รับผิดชอบส่วนรวม เสียสละเพื่อส่วนรวม เอื้อเฟื้อ เมตตา มีน้าใจ ไม่เห็นแก่ตัว
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙
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กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
การศึกษาครั้งนี้เป็น การรายงานการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ปีงบประมาณ 2559 ดังกรอบแนวคิดในรายงาน ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

1. ทีมประสาน
2. ผู้นาทุกระดับ
3. วิกฤตเดิม
4. ผู้ทรงคุณวุฒิสนับสนุน
5. ความมุ่งมั่น

ตัวแปรตำม
1. ดาเนินการตามแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29
2. สารวจตามแบบ EBIT ,
สารวจความคิดเห็นตามแบบ
EITและ IIT และการประเมิน
จริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของข้าราชการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 29

ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

1. คุณลักษณะบุคลากร
ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต
อยู่อย่างพอเพียง และ
จิตสาธารณะ
2. แนวทางการดาเนินงาน
3. แบบอย่างที่ดีกับโรงเรียน
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การนาเสนอแนวคิ ด ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ ยวข้อ งกั บการด าเนิน งานโครงการเสริมสร้าง
คุณ ธรรมจริยธรรม และธรรมมาภิ บาลในสถานศึ กษา “ป้องกัน การทุจริต ” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต )
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
1.1 ความเป็นมาของ ITA
1.2 หลักการประเมินของ ITA
1.3 เกณฑ์การประเมินของ ITA
2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.1 กรอบการดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
2.2 โครงสร้างการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
2.3 การประมวลผลการประเมิน
2.4 เกณฑ์การประเมินผล
2.5 ผลการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ 2559 ระดับประเทศ
2.6 ผลการประเมิ น ITA ประจ าปี ง บประมาณ 2559 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 29
3. ข้อมูลทั่วไปของสานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
3.1 อานาจหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 29
3.2 ที่ตั้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
3.3 โครงสร้างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
3.4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 29
3.5 ข้อมูลสถานศึกษา นักเรียน และบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 29
4. รูปแบบการบริหารจัดการเขตสุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 29
5. สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ ปงบประมาณ 2560 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
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1. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
1.1 ความเป็นมาของ ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) เป็ น การประยุ ก ต์ แ นวคิ ด ของการประเมิ น คุ ณ ธรรมการ
ด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity Assessment) ขององค์ ก ารต่ า งประเทศที่ ป ระสบ
ความสาเร็จ คื อ องค์ การต่อต้ านการทุจ ริต และสิท ธิพ ลเมือ ง (Anti-Corruption and Civil Rights
Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐของสานักงาน ป.ป.ช. โดยได้กาหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนิ น งานของหน่ วยงานภาครัฐ และสัง เคราะห์ เป็ น ดัช นี ห ลั กที่ ส าคั ญ และจ าเป็ น ในการ
ประเมินโดยจาแนกดัชนีเป็นตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการสารวจ และแปลงไปสู่คาถามที่ใช้ใน
การสอบถามความคิ ด เห็ น หรือ รวบรวมจากข้ อ มู ล เอกสาร/หลั ก ฐานของหน่ ว ยงาน (ส านั ก งาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2560 : 3)
1.2 หลักการประเมินของ ITA

สานั กงานคณะกรรมการป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ (2560 : 14-15)
ได้กาหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
& Transparency Assessment : ITA) แบ่งเป็น 5 ดัชนี ดังนี้
1.2.1 ความโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐและจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐาน
เชิงประจักษ์ (Evidence - Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดาเนินงานของหน่วยงาน
1.2.2 ความพ ร้ อ มรั บ ผิ ด (Accountability) ประเมิ น จากความคิ ด เห็ น ของ
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
1.2.3 คุ ณ ธรรมการให้ บ ริ ก ารของหน่ ว ยงาน (Integrity in Service Delivery)
ประเมินจากการรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
1.2.4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็น
ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐและจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิง ประจักษ์ (Evidence Based) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดาเนินงานของหน่วยงาน
1.2.5 คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็น
ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน
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เพื่อให้การประเมินครอบคลุมในทุกมิติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของภาครัฐ จึงประเมินทั้งจากระบบการดาเนินงานของหน่วยงานซึ่งจะพิ จารณาจากอกสาร/หลักฐาน
และประเมินจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งพิจารณาจากผลของการสารวจความคิดเห็น โดยจะ
จัดเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และจัดเก็บจากผู้มี
ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย ภายนอกหน่ วยงาน ได้ แก่ ผู้ ที่ ได้ นั บ ผลกระทบจากการด าเนิ นงานของหน่ วยงาน
สานักงาน ป.ป.ช. จึงได้กาหนดให้มีเครื่องมือสาหรับการประเมิน จานวน 3 เครื่องมือ ได้แก่
1 . แ บ บ ส า ร ว จ ห ลั ก ฐ า น เชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์ (Evidence - Based Integrity &
Transparency Assessment : EBIT)
2. แบบสารวจความคิ ดเห็ นของผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยภายใน (Internal Integrity &
Transparency Assessment : IIT)
3. แบบสารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity &
Transparency Assessment : EIT)
การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานของหน่ วยงานภาครั ฐ จึ งเป็ นการ
ประเมินทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มี ความครอบคลุมการปฏิ บัติ งานในทุ กมิติ ของหน่วยงาน และ
สะท้ อนถึงคุณลักษณะที่ สาคัญเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่ วยงานภาครัฐอย่างครบถ้วน
ดังภาพประกอบที่ 2.1 และ 2.2 ดังนี้

ภาพประกอบที่ 2.1 แสดงรายละเอียดแผนภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
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ความโปร่งใส
(Transparency)
ความพร้อมรับผิด
(Accountability)

Integrity & Transparency Assessment

คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน
(Integrity in Service Delivery)

วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
(Integrity Culture)

หมายเหตุ:
EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment
(การประเมินจากมุมมองภายนอกองค์กร)
IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment
(การประเมินจากมุมมองภายในองค์กร)
EBIT คือ Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment
(การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์)

คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
(Work Integrity)

การดาเนินงานขององค์กร

EIT และ EBIT

ระบบการร้องเรียนขององค์กร

EIT และ EBIT

ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าที่

EIT

การรับรู้ข้อมูลการทุจริต
(Corruption Perceived)

EIT

ประสบการณ์ตรง
(Experience)

EIT

วัฒนธรรมองค์กร
(Organization Culture)

IIT

การต่อต้านการทุจริตขององค์กร
(Anti-Corruption Practices)

IIT และ EBIT

การบริหารงานบุคคล
(Personnel Management)

IIT

การบริหารงบประมาณ
(Budget Execution)

IIT

ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน
(Fairness in Work Assignment)

IIT

ภาพประกอบที่ 2.2 แสดงกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
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1.3 เกณฑ์การประเมิน

ส านั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ (2560 : 20-35)
ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) ตามดัชนีดังนี้
1.3.1 ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
ดัชนีความโปร่งใส หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มีความโปร่งใส
การมีธรรมาภิบาล (Good Governance) ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่
โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจากหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence - Based) บนพื้ น ฐานข้ อ เท็ จจริง จากเอกสาร/หลัก ฐานต่ างๆ ในการด าเนิ น งานของหน่ วยงาน
แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัดย่อย ดังภาพประกอบที่ 2.3 และตารางที่ 2.1 ดังนี้
1) การดาเนินงานขององค์กร ประเมินจากมุมมองการรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เกี่ยวกับการให้และเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้าง มาตรฐานการปฏิบั ติงาน ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ และการเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน
2) ระบบการร้องเรียนขององค์กร ประเมินจากมุมมองการรับรู้ของผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เกี่ยวกับระบบการร้องเรียนของหน่วยงาน
โดยแบ่ง เป็นประเด็นการประเมิน ได้แก่ การตอบสนองข้อร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน และการแจ้งผล
ร้องเรียน
ความโปร่งใส (Transparency)
การดาเนินงานขององค์กร

ระบบการร้องเรียนขององค์กร

การให้และการเปิดเผยข้อมูล
การจัดซื้อจัดจ้าง

การตอบสนองข้อร้องเรียน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ช่องทางการร้องเรียน

ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ
การมีส่วนร่วม

การแจ้งผลร้องเรียน

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ
การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงานขั้นตอน/ระบบการร้องเรียน

ภาพประกอบที่ 2.3 แสดงตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อยของดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
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ตารางที่ 2.1 แสดงดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการสารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
ดัชนี
ความโปร่งใส
(Transparency)

ตัวชี้วัด
การดาเนินงาน
ขององค์กร

ตัวชี้วัดย่อย
ประเด็นในการสารวจ
การให้และเปิดเผย การให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่
ให้บริการอย่างชัดเจน
การเปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาที่ให้บริการอย่างชัดเจน
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ เช่น ขั้นตอน แบบฟอร์ม ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
และเอกสารประกอบอื่นๆ อย่างชัดเจน
การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการ ให้สาธารณชนทราบผ่านเว็บไซต์
หรือสื่ออื่นๆ
การพัฒนาแผนและกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การให้บริการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม
การดาเนินงานตามคู่มือมาตรฐานการดาเนินงานตามภารกิจหลัก
ความเป็นธรรม/
การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ไม่เลือกปฏิบัติ
ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
การมีส่วนร่วม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจหลักของหน่วยงาน
ผลสัมฤทธิ์การ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน
ปฏิบัติราชการ
การเข้าถึงข้อมูล
ช่องทางที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก
ตามภารกิจหลัก

รหัส
Q1
Q2

วิธีการประเมิน
EIT
EIT

Q3
Q4

EIT
EIT

EB1
EB2

EBIT
EBIT

EB3
Q6
EB4
Q7
EB5
EB6
Q8

EBIT
EIT
EBIT
EIT
EBIT
EBIT
EIT

EB7

EBIT

ตารางที่ 2.1 แสดงดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการสารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) (ต่อ)
ZXZX(Transparency)
ดัชนี

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดย่อย
ของหน่วยงาน

ระบบการร้องเรียน
ขององค์กร

การตอบสนอง
ข้อร้องเรียน

ประเด็นในการสารวจ

การแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ร้องเรียนอย่างเหมาะสม
(เช่น ขั้นตอนระยะเวลา กระบวนการรับ และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน เป็นต้น)
การดาเนินการเรื่องร้องเรียน
การติดตามเรื่องร้องเรียนที่ผู้ร้องเรียนใช้บริการ
ระบบให้ผู้ร้องเรียนติดตามผลการร้องเรียนด้วยตนเอง
ช่องทางการร้องเรียน ช่องทางการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการที่สะดวก
การแจ้งผลร้องเรียน การแจ้งผลเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้
ร้องเรียนมีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ : EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายนอกองค์กร)
EBIT คือ Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์)

รหัส

15
วิธีการประเมิน

Q10-1

EIT

EB8
Q10-2
Q11
Q9
Q10-3

EBIT
EIT
EIT
EIT
EIT
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1.3.2 ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
ดัชนีความพร้อมรับผิด หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจ้าหน้ าที่ มี
ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยคานึงถึงความสาเร็จของงาน
ดั ช นี นี้ จ ะวั ด ระดั บ ความรั บ ผิ ด ชอบตามการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ ป ฏิ บั ติ ง านคื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และพฤติกรรมใน
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมุ่งผลสาเร็จของงาน โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็น
ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน มี 1 ตัวชี้วัด คือ ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติ
หน้าที่ ดังภาพประกอบที่ 2.4 และตารางที่ 2.2 ดังนี้
ดัชนีความพร้อมรับผิด
(Accountability)
ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าที่
ภาพประกอบที่ 2.4 แสดงตัวชี้วัดของดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
ตารางที่ 2.2 แสดงดัชนี ตัวชี้วัด ประเด็นในการสารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีความพร้อมรับผิด
(Accountability Index)
ดัชนี

ตัวชี้วัด

ประเด็นในการสารวจ

ความพร้อมรับผิด ความรับผิดชอบ ความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
(Accountability) ตามการปฏิบัติ ความสุภาพ ความกระตือรือร้น เต็มใจ การ
หน้าที่
ทางานรวดเร็ว และมุ่งผลสาเร็จของงาน

รหัส วิธีการ
ประเมิน
Q12 EIT
Q13 EIT

หมายเหตุ : EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมอง
ภายนอกองค์กร)
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1.3.3 ดัชนีคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery Index)
ดัชนีคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน หมายถึง พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่มีการดาเนินการโดยไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใส ไม่เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการ
ส่งมอบบริการหรือขั้นตอนการให้บริการ การเลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ
เพื่อให้ได้ มาซึ่ งผลประโยชน์ ส่วนตน กลุ่มหรือพวกพ้อ ง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรม
เหล่านี้ น้ อยหรื อไม่มี เลยและเจ้าหน้ าที่ ของหน่ วยงานปฏิบั ติ ง านตามกระบวนการมาตร ฐานหรื อ
ขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงานดี
ดั ช นี นี้ จ ะวั ด ระดั บ การรั บ รู้ จ าก 2 แง่ มุ ม ได้ แ ก่ การรั บ รู้ ข้ อ มู ล การทุ จ ริ ต
(Corruption Perceived) และประสบการณ์ตรง (Experience) ของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัด ดังภาพประกอบที่ 2.5 และตารางที่ 2.3 ดังนี้
1) การรับรู้ข้อมูลการทุจริต ประเมินจากความคิดเห็นที่เป็นการรับรู้หรือเคยรับฟัง
เกี่ยวกับ การรับสินบนในรูปแบบต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการดาเนินงานหรือการให้บริการที่เป็น
พิเศษจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการรับรู้เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่อ
ผลประโยชน์ตอบแทนบางอย่างสาหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่นๆ
2) ประสบการณ์ตรง ประเมินจากความคิดเห็นที่เป็นประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวกับ
การถูกร้องขอให้เงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือ ความบันเทิงต่างๆ หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่
เจ้ า หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานที่ ให้ บ ริ ก าร เพื่ อ แลกเปลี่ ย นกั บ การด าเนิ น งานหรื อ การให้ บ ริ ก ารจาก
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ
คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน
(Integrity in Service Delivery)

การรับรู้ข้อมูลการทุจริต
(Corruption Perceived)

ประสบการณ์ตรง
(Experience)

ภาพประกอบที่ 2.5 แสดงตัวชี้วัดของดัชนีคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service
Delivery Index)
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ตารางที่ 2.3 แสดงดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการสารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน (Integrity in Service Delivery Index)
ดัชนี
คุณธรรมการให้บริการ

ตัวชี้วัด
การรับรู้ข้อมูลการทุจริต

ของหน่วยงาน
(Integrity in Service

(Corruption Perceived)

Delivery)

ประสบการณ์ตรง
(Experience)

ประเด็นในการสารวจ
การรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือร้องขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถาน
บันเทิงรวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนกับ
การให้บริการตามหน้าที่
การรับรู้เกี่ยวกับการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือผลประโยชน์
ตอบแทนอื่นใดเป็นเรื่องปกติธรรมดา
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการได้มีการเอื้อประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการ
บางคนเนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม หรือมีการให้ความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่อผลประโยชน์ตอบแทนบางอย่าง สาหรับตนเองและ
พวกพ้องหรือบุคคลอื่น
การถูกร้องขอให้เงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือความบันเทิงต่าง ๆ
หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

หมายเหตุ : EIT คือ External Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายนอกองค์กร)

รหัส
Q14

วิธีการประเมิน
EIT

Q15

EIT

Q16

EIT

Q17

EIT

Q18

EIT
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1.3.4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
ดัชนี วัฒ นธรรมคุ ณ ธรรมในองค์ก ร หมายถึ ง การปฏิบั ติราชการตามภารกิ จของ
หน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้าน
การทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ
ดั ช นี นี้ เป็ น การประเมิ น จากมุ ม มองความคิ ด เห็ น ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ภายใน
หน่ ว ยงาน และจากการน าหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ (Evidence - Based) บนพื้ น ฐานข้ อ มู ล ที่ เป็ น
ข้อ เท็ จ จริงจากเอกสาร/หลัก ฐานต่า งๆ ของหน่ วยงาน ตลอดจนข้ อ มู ลการถู ก ชี้ มูล ความผิ ด จาก
สานักงาน ป.ป.ช. และ สานักงาน ป.ป.ท. มาใช้ประเมินแบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) วัฒนธรรมองค์กร ประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งยึดหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม หรือเป็นไปตามประมวลจริยธรรมขององค์กร ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบคานึงถึงประโยชน์ของประเทศเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนหรือกลุ่มหรือ
พวกพ้ อ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความถู ก ต้ อ งเป็ น ธรรมและถู ก กฎหมาย มี ก ารให้ ข้ อ มู ล ข่ าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่ บิดเบือนข้อเท็จจริง การปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจนการปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ
2) การต่อต้านการทุจริต ขององค์กร ประเมินการรับรู้ถึงแผนปฏิบัติการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การเผยแพร่หลักการ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต
การให้ความรู้ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับการป้ องกันผลประโยชน์ทั บซ้อน การเปิ ดโอกาสให้บุ คลากรใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้ อน
หน่วยงานหรือกลุ่มงานตรวจสอบภายใน มีการทางานอย่างเป็นอิสระ ระบบการตรวจสอบภายใน
หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้ การนาผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้
การทางานเกิดประสิทธิภาพและป้องกันการทุจริตได้ การติดตามและตรวจสอบผู้กระทาการทุจริต
กระบวนการลงโทษผู้กระทาการทุจริต การใช้จ่ายเงินที่ไม่สมควรและเพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเอง
หรือพวกพ้อง การเรียกรับเงินพิเศษและการเรี่ยไรในโอกาสต่างๆ การพัฒนาเครือข่ายและสร้างความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันการทุจริต การจัดให้มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กร
รวมถึงการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)

วัฒนธรรมองค์กร
(Organization Culture)

การต่อต้านการทุจริตขององค์กร
(Anti-Corruption Practices)

ภาพประกอบที่ 2.6 แสดงตัวชี้วัดของดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
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ตารางที่ 2.4 แสดงดัชนี ตัวชี้วัด ประเด็นในการสารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
ดัชนี
วัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร (Integrity
Culture)

ตัวชี้วัด
วัฒนธรรมองค์กร
(Organization
Culture)

การต่อต้านการทุจริต
ขององค์กร
(Anti-Corruption
Practices)

ประเด็นในการสารวจ
การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
กลุ่มหรือพวกพ้อง
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
การให้บริการด้วยความรวดเร็ว อัธยาศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
การปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส
และตรวจสอบได้
การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
การรับรู้ถึงแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การเผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที
บอร์ด เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นๆ
การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
(Conflict of interest) แก่บุคลากรในหน่วยงาน
การเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย
และกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

รหัส
Q1
Q2
Q3

วิธีการประเมิน
IIT

Q4
Q5
Q6
Q7

IIT
IIT
IIT
IIT

Q8
Q9
Q10

IIT
IIT
IIT

Q11

IIT

Q12

IIT

IIT

21

ตารางที่ 2.4 แสดงดัชนี ตัวชี้วัด ประเด็นในการสารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture
Index)ดั(ต่ชอนี)

ตัวชี้วัด

ประเด็นในการสารวจ
หน่วยงานหรือกลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน มีการทางานอย่างเป็นอิสระ
ระบบการตรวจสอบภายในหน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้
การนาผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การทางานเกิด
ประสิทธิภาพและป้องกันการทุจริตได้
การติดตามและตรวจสอบผู้กระทาการทุจริต

รหัส
Q13
Q14
Q15

วิธีการประเมิน
IIT
IIT
IIT

Q16

IIT

กระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระทาการทุจริต
การใช้จ่ายเงินของหน่วยงานที่ไม่สมควร
การใช้จ่ายเงินของหน่วยงานเพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวกพ้อง
การรับเงินพิเศษ การเรี่ยไร การขอรับบริจาค การอานวยความสะดวกหรือการให้
ความบันเทิงจากบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้อง
การรับของขวัญ/รับเงิน/สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในเทศกาล/วันสาคัญต่างๆ เช่น ปีใหม่
ตรุษจีน งานศพงานมงคล ฯลฯ ที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท
การพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน (เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน) เพื่อป้องกันการทุจริตได้
การดาเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
การดาเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส
การถูกชี้มูลความผิดของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

Q17
Q18
Q19
Q20

IIT
IIT
IIT
IIT

Q21

IIT

Q22

IIT

EB9
EB10
EB11
EB12

EBIT
EBIT
EBIT
ประสานขอ

22
ดัชนี

ตัวชี้วัด

ประเด็นในการสารวจ

หมายเหตุ : IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายในองค์กร)
EBIT คือ Evidence - Based Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์)

รหัส

วิธีการประเมิน
ข้อมูลจานวน
เรื่องร้องเรียนที่
ถูกชี้มูล
ความผิด จาก
สานักงาน
ป.ป.ช. และ
สานักงาน
ป.ป.ท.
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1.3.5 ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)
ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน หมายถึง ระบบการบริหารงานของหน่วยงาน
ที่ มี การบริ ห ารจั ด การที่ ดี ยึ ด ระบบคุ ณ ธรรมความโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ ง าน มุ่ ง เน้ น ผลประโยชน์
ส่วนรวม
ดัชนีนี้เป็นการวัดระบบการบริหารงานงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องของระบบการ
บริหารงานบุคคล (Personnel Management) การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) และ
ความเป็น ธรรมในการมอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) โดยประเมิ นจากมุม มอง
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในหน่วยงาน แบ่งเป็น 3 ตัวชี้วัด ดังภาพประกอบที่ 2.7 และ
ตารางที่ 2.5 ดังนี้
1) การบริหารงานบุคคล ประเมินจากประสบการณ์ตรงและการรับรู้จากมุมมอง
ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานและการได้รับ
ทุนการศึกษา ระบบความก้าวหน้าในตาแหน่งงานที่มีความชัดเจน ระบบเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถให้อยู่ปฏิบัติงานแก่หน่วยงานที่มีความเหมาะสม การประเมินความดีความชอบของ
บุคลากรตามระดับคุณภาพของผลงาน ความพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน ความพึง
พอใจในการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรม ศึกษาดู
งานที่มีความเหมาะสม ตลอดจนการให้ความอุปถัมภ์แก่บุคคลที่มีผลต่อระบบการบริหารงานบุคคล
2) การบริหารงบประมาณ ประเมินจากมุมมองการรับรู้จากมุมมองของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่ ว ยงานเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงบประมาณที่ มี ค วามโปร่ ง ใสตรวจสอบได้ การบริ ห าร
งบประมาณขององค์กรคานึงถึงความคุ้มค่า ประหยัด ถูกต้องตามกฎหมายและตรงตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนด
3) ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ประเมินจากจากประสบการณ์ตรงและ
การรับรู้จากมุมมองของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมี
อิสระในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และเสนอแนวความคิดที่แตกต่าง ความเป็นธรรมในการสั่งการ
การมอบหมายงานที่เป็นไปตามภารกิจขององค์กรตามที่กฎหมายกาหนดและมีความเหมาะสม มิใช่
การสั่งการหรือมอบหมายงานในเรื่องส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา รวมถึงผลกระทบทางลบจากการไม่
ปฏิบัติงานส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย
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คุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity)

การบริหารงานบุคคล
(Personnel Management)
ประสบการณ์ตรง

การบริหารงบประมาณ
(Budget Execution)
การรับรู้

ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน
(Fairness in Work Assignment)
ประสบการณ์ตรง

การรับรู้

ภาพประกอบที่ 2.7 แสดงตัวชี้วัดและตัวชี้วัดย่อยของดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work
Integrity Index)

การรับรู้

25
ตารางที่ 2.5 แสดงดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการสารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)
ดัชนี
คุณธรรมการ
ทางานใน
หน่วยงาน (Work
Integrity)

ตัวชี้วัด
การบริหารงานบุคคล
(Personnel
Management)

การบริหารงบประมาณ
(Budget Execution)

ตัวชี้วัดย่อย
ประเด็นในการสารวจ
ประสบการณ์ตรง ค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเป็นธรรมเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
การรับรู้
ความพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน เช่น สถานที่ สาธารณูปโภค
ต่างๆ สิ่งอานวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงบรรยากาศในการทางาน
การประเมินความดีความชอบของบุคลากรตามระดับคุณภาพของผลงาน
ระบบอุปถัมภ์ การเสนอให้เงิน สิ่งของมีค่า ความบันเทิง ความสะดวกสบาย
หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น มีผลต่อการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การ
โอนย้าย การให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น
กระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน
การให้ทุนการศึกษามีความเหมาะสม
ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการได้รับ
ทุนการศึกษา
การวางระบบความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่อย่างชัดเจน
วิธีการหรือระบบเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถให้อยู่
ปฏิบัติงานแก่หน่วยงาน
การเปลี่ยนงานในตาแหน่งและระดับเดียวกันในองค์กรอื่น
การเปลี่ยนงานในตาแหน่งที่สูงกว่าในองค์กรอื่น
การรับรู้
การบริหารงานงบประมาณที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
การใช้จ่ายงบประมาณโดยคานึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่เป็นเท็จ เช่น การเบิกจ่ายค่าทางานล่วงเวลา หรือ
การเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือการเบิกจ่ายค่าเดินทาง

รหัส
Q23
Q24

วิธีการประเมิน
IIT
IIT

Q25
Q26

IIT
IIT

Q27

IIT

Q28

IIT

Q29
Q30

IIT
IIT

Q31
Q32
Q33
Q34
Q35

IIT
IIT
IIT
IIT
IIT

ตารางที่ 2.5 แสดงดัชนี ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นในการสารวจ และวิธีการประเมินของดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)
(ต่อ)
ดัชนี

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดย่อย

ประเด็นในการสารวจ
การใช้จ่ายงบประมาณผิดวัตถุประสงค์
ความเป็นธรรมในการ ประสบการณ์ตรง การร้องขอ/สั่งด้วยวาจาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทางานส่วนตัวที่ไม่ใช่งานราชการ
มอบหมายงาน
การรายงานความคืบหน้าของงาน หรือมีการติดตามผลการดาเนินงาน
(Fairness in Work
ความคาดหวังจากหัวหน้างานในการทางาน
Assignment)
ภาระความรับผิดชอบในหน้าที่มีความชัดเจน
การรับรู้
การเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต
หน้าที่ได้อย่างเต็มที่
การเปิดโอกาสให้มีการเสนอแนวความคิดที่แตกต่างได้
บุคลากรในหน่วยงานได้รับคาสั่งที่ไม่เป็นธรรม เช่น คาสั่งในการมอบหมายงาน
โดยไม่มีสาเหตุอันควร
การมอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่โดยคานึงถึงความรู้ ความสามารถ และ
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
การไม่ปฏิบัติตามการร้องขอ/สั่งด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชา จะได้รับผลกระทบ
ทางลบต่อการทางานหรือความก้าวหน้าในตาแหน่งที่ของตน
หมายเหตุ : IIT คือ Internal Integrity & Transparency Assessment (การประเมินจากมุมมองภายในองค์กร

รหัส
Q36
Q41
Q43
Q44
Q45
Q37
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วิธีการประเมิน
IIT
IIT
IIT
IIT
IIT
IIT

Q38
Q39

IIT
IIT

Q40

IIT

Q42

IIT
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โดยสรุปแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ได้กาหนดดัชนีในการประเมินที่คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรม
ของประเทศไทย เป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานภาครัฐ สาเหตุ
ส่วนมากเกิดจาก การดาเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือ
เกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้นวิธีการบริหารจัดการภายใน
องค์กรที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่ งที่ยอมรับ
ได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ดาเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสาคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงเพื่อนาไปสู่องค์กรที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต
อันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริต
ในทุกรูปแบบ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ถือ
เป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร โดยให้ความสาคัญกับการดาเนินงาน
ที่มีความโปร่งใส ความพร้อมรับ ผิด คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน วัฒ นธรรมคุณ ธรรมใน
องค์กร และคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน หน่วยงานจะทราบถึงประเด็นในการแก้ ไข ปรับปรุง
และพัฒนาวิธีการดาเนินงานภายในองค์กรที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนิ นงานให้สูงขึ้น ได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการจากทุกภาคส่วน และเป็นหน่วยงานภาครัฐ
ต้นแบบในการดาเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ต่อไป
ประการส าคั ญ คื อ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ จะเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ เป็นโครงการสาคั ญที่จะส่งผลต่อ
การจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์ของประเทศ (Corruption Perception Index: CPI) โดยองค์กรความ
โปร่งใสนานาชาติ ให้มีคะแนนเพิ่มขึ้นนาไปสู่การจัดอันดับที่ดีขึ้นได้อีกทางหนึ่ง
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2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.1 กรอบการดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สามารถสรุปเป็น กรอบการดาเนิ น การประเมิ นคุ ณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนิ นงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังภาพประกอบที่ 2.8 ดังนี้

ภาพประกอบที่ 2.8 แสดงกรอบการดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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2.2 โครงสร้างการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
จากแนวคิด เกี่ยวกับหลักทฤษฎีของระบบการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการ
ดาเนินงาน สานักงาน ป.ป.ช.จึงวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างของการประเมิน คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยผสานในมิติของเครื่องมื อและมิติของเนื้อหาการ
ประเมิน เพื่อกาหนดเครื่องมือในการสารวจที่มีความเหมาะสมกับแต่ละดัชนี ได้ดังตารางที่ 2.6 ดังนี้
ตารางที่ 2.6 แสดงโครงสร้างการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ดัชนี
ความโปร่งใส
(Transparency)
ความพร้อมรับผิด
(Accountability)
คุณธรรมการให้บริการ
ของหน่วยงาน (Integrity
in Service Delivery)
วัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กร (Integrity
Culture)
คุณธรรมการทางานใน
หน่วยงาน (Work
Integrity)

ค่า
น้าหนัก
(ร้อยละ)

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
แบบสารวจ
แบบสารวจ
แบบสารวจใช้
ความคิดเห็น ความคิดเห็น หลักฐานเชิงประจักษ์
(Internal)
(External) (Evidence - Based)

26

-

Q1 ถึง Q11

EB1 ถึง EB8

18

-

Q12 ถึง Q13

EB4 , EB5 , EB8

22

-

Q14 ถึง Q18

-

16

Q1 ถึง Q22

-

EB9 ถึง EB11

18

Q23 ถึง Q45

-

-

(สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2559 : 9)
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2.3 การประมวลผลการประเมิน
2.3.1 การให้คะแนน
การให้คะแนนของแต่ละข้อความถาม จาแนกตามแบบสารวจได้ ดังนี้
1) แบบสารวจความคิดเห็น Internal จะมีการให้คะแนนตามตัวเลือกคาตอบของ
แต่ ละข้อ ค าถาม 0 – 100 คะแนน โดยให้ ค ะแนนตามพฤติ กรรมที่ มีคุ ณ ธรรมและความโปร่ง ใส
รายละเอียดตามภาคผนวก
2) แบบสารวจความคิดเห็น External จะมีการให้คะแนนตามตัวเลือกคาตอบของ
แต่ ละข้อ ค าถาม 0 – 100 คะแนน โดยให้ ค ะแนนตามพฤติ กรรมที่ มีคุ ณ ธรรมและความโปร่ง ใส
รายละเอียดตามภาคผนวก
3) แบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based จะมีการให้คะแนน
ตามตัวเลือกคาตอบของแต่ละข้อคาถาม 0 – 100 คะแนน โดยให้คะแนนตามเอกสารหลักฐานที่
อ้างอิงประกอบคาตอบ รายละเอียดตามภาคผนวก
2.3.2 การประมวลผล
แบบสารวจความคิดเห็น Internal แบบสารวจความคิดเห็น External และแบบ
สารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based จะถูกบันทึกเข้าสู่โปรแกรมการประมวลผล
คะแนน จากนั้นจะทาการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล และการจัดข้อมูลตามหลักสถิติ
จากนั้นประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักสถิติที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยผลการ
ประเมินจะมีคะแนนระหว่าง 0 – 100 คะแนน
2.4 เกณฑ์การประเมินผล
ค่าคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา มีคะแนนระหว่าง 0 – 100 คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้
80 – 100

คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูงมาก

60 – 79.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูง
40 – 59.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานปานกลาง
20 – 39.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานต่า
0 – 19.99 คะแนน = มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานต่ามาก
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2.5 ผลการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ 2559 ระดับประเทศ
ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2559 ในภาพรวมระดับประเทศ แสดงดังตารางที่ 2.7 ดังนี้
ตารางที่ 2.7 แสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2559 ในภาพรวมระดับประเทศ
สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
จานวน 225 เขต

1. ความ
โปร่งใส

2. ความ
พร้อมรับผิด

ภาพรวม

79.90

79.85

3. ความปลอด
จากทุจริตใน
การปฏิบัติงาน

4. วัฒนธรรม 5. คุณธรรม
คุณธรรมใน ในการทางาน
องค์กร
ของหน่วยงาน

ร้อยละ
เฉลี่ย

92.90
71.59
79.54
81.36
(สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2559 : 12)
จากตารางที่ 2.7 พบว่าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2559 ในภาพรวมระดับประเทศ ได้คะแนนร้อยละ
เฉลี่ย 81.36 ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายดัชนี พบว่า ดัชนีความปลอดจากทุจริต
ในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 92.90 รองลงมา ดัชนีความโปร่งใส ได้คะแนนร้อย
ละเฉลี่ย 79.90 ดัชนีความพร้อมรับผิด ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 79.85 ดัชนีคุณธรรมในการทางาน
ของหน่วยงาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 79.54 ตามลาดับ และดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้
คะแนนต่าสุดร้อยละเฉลี่ย 71.59
2.6 ผลการประเมิ น ITA ประจ าปี ง บประมาณ 2559 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 29
ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประจาปีงบประมาณ 2559 แสดงดังตารางที่ 2.8 ดังนี้
ตารางที่ 2.8 แสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประจาปีงบประมาณ 2559
1. ความ
โปร่งใส

78.45

2. ความ
3. ความปลอด
พร้อมรับผิด จากทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

72.92

82.74

4. วัฒนธรรม
คุณธรรมใน
องค์กร

5. คุณธรรมใน
การทางานของ
หน่วยงาน

ร้อยละ
เฉลี่ย

ระดับ
ความ
โปร่งใส

79.16
76.32
78.13
สูง
(สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2559 : 26)
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จากตารางที่ 2.8 พบว่าผลการประเมิ นคุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประจาปีงบประมาณ 2559 ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย
78.13 ซึ่งอยู่ในระดับสูง และเมื่ อวิเคราะห์เป็นรายดัชนี พบว่า ดัชนีความปลอดจากทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 82.74 รองลงมา ดัชนีวัฒนธรรมคุณ ธรรมในองค์กร ได้
คะแนนร้อยละเฉลี่ย 79.16 ดัชนีความโปร่งใส ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 78.45 ดัชนีคุณธรรมในการ
ทางานของหน่วยงาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 76.32 ตามลาดับ และดัชนีความพร้อมรับผิด ได้คะแนน
ต่าสุดร้อยละเฉลี่ย 72.92

3. สภาพทั่วไปของสานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยม เขต 29 (2560 : 1- 14) มี ก ารบริ ห ารจั ด การเขตพื้ น ที่
การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 อานาจหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
สานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จัดตั้ งขึ้นตามพระราชบัญ ญั ติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวง ศึก ษาธิ ก าร (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2553 อยู่ในการก ากั บ ดู แ ลของส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอานาจหน้าที่ดังนี้
1. อานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 37
ให้มีสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา เพื่อทาหน้าที่ในการดาเนินการให้เป็น ไปตามอานาจหน้ าที่ ของ
คณะกรรมการตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 36 และให้มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาตามที่กาหนดไว้
ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น และมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) อานาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตร
การศึก ษาให้ส อดคล้อ งกับ หลั กสูต รแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้น ฐานของส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) อานาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
2. อานาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้
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1) จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของ
ท้องถิ่น
2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขต
พื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3) ประสาน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาหลั ก สู ต รร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่
การศึกษา
4) กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7) จั ด ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และประเมิ น ผลสถานศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่
การศึกษา
8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9) ดาเนินการและประสาน ส่ง เสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
10) ประสานส่งเสริม การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทางานด้านการศึกษา
11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ
3.2 ที่ตั้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีพื้นที่ครอบคลุมเขตการปกครองของ
2 จังหวัดคือ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอานาจเจริญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 ตั้งอยู่ เลขที่ 298 หมู่ 9 ถนนเลี่ยงเมือง (สี่แยก อ.บ.ต.กุดลาด) ตาบลกุดลาด อาเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 34000 โทร 045-422186 โทรสาร 045-422185 เว็บไซต์ www.secondary29.go.th
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3.3 โครงสรางสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
สานัก งานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีการแบ่ งส่วนราชการภายใน
ดังนี้ กลุ่ม อานวยการ กลุ่มบริห ารงานบุ คคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่ม บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ
หน่วยตรวจสอบภายใน ดังภาพประกอบที่ 2.9 ดังนี้

โครงสร้างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

* งานธุรการ
* กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
* กลุ่มงานนโยบายและแผน
* กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
* กลุ่มงานติดตาม ประเมินผล
และรายงาน

* งานธุรการ
* กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการศึกษา
* กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน
* กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ
สวัสดิภาพและกองทุน
เพื่อการศึกษา
* กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ

* งานธุรการ
* กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้
* กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา
* กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
* กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา
* กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
* กลุ่มงานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

กลุ่มอานวยการ

* กลุ่มงานบริหารทั่วไป
* กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
* กลุ่มงานประสานงาน

ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

* งานธุรการ
* กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและ
กาหนดตาแหน่ง
* กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
* กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและ
ทะเบียนประวัติ
* กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
* กลุ่มงานวินัยและนิติการ

* กลุ่มงานบริหารการเงิน
* กลุ่มงานบริหารบัญชี
* กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

ภาพประกอบที่ 2.9 โครงสร้างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
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3.4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 29
วิสัยทัศน์ (Vision)
สานักงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษามัธยมศึก ษา เขต 29 มีก ารจัด การศึก ษาที่มีคุณ ภาพ
ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมสนับสนุนประชากรกลุ่มวัยเรียน ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลัก
12 ประการ
3. พัฒนาระบบการบริ ห ารจัด การที่ เน้นการมีส่ วนร่วม ความรั บ ผิด ชอบและ
บู ร ณาการการจัดการศึกษา
4. ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค่านิยม (Values)
S = service การบริการ
P = polite สุภาพ มีสัมมาคารวะ
M = moral คุณธรรม ศีลธรรม
เป้าประสงค์ (Goal)
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
2. ประชากรทุกคนได้รับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างทั่วถึงตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเน้นการทางานแบบบูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน ในการจัดการศึกษา
4. ครู ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรมีทักษะที่เหมาะสม และทางานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีประสิทธิภาพและผ่านการประเมิน
ตามมาตรฐาน
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษานาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นกลยุทธ์
1. คุณภาพผู้เรียน
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
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นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล
2. โอกาสทางการศึกษา
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ได้รับโอกาส
ทางการศึกษา ระดับมัธยมอย่างเสมอภาค
3. พัฒนาครูและบุคลากร
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทางานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนการสอน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา สู่คุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. สถานศึกษามีความเข้มแข็งสามารถบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน
3.5 ข้อมูลสถานศึกษา นักเรียน และบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 29
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เขต 29 (2560 : 9) มี จ านวนสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด และ
นักเรียน ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 29 ปีการศึกษา 2559 ดังมีรายละเอียดดังตารางที่ 2.8
และ 2.9 ดังนี้
ตารางที่ 2.9 จานวนสถานศึกษาในสังกัด และนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้งสิ้น

จานวน
โรงเรียน

81
81

จานวนนักเรียน
จังหวัดอุบลราชธานี

จานวนนักเรียน
จังหวัดอานาจเจริญ

ชาย

ชาย

หญิง

13,877 16,566
9,732
17,682
23,609 34,248
57,857

หญิง

4,207
4,640
2,912
4,907
7,119
9,547
16,666

จานวนนักเรียนรวม
ทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

18,084 21,206
12,644 22,589
30,728 43,795
74,523

( ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพม.29 ปีการศึกษา 2559)
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ตารางที่ 2.10 แสดงจานวนสถานศึกษา แยกขนาดตามจานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่พิเศษ

จานวนนักเรียน
0 - 500
501 – 1,500
1,501 – 2,500
2,501 ขึ้นไป
รวมทั้งสิ้น

จานวนโรงเรียน
34
34
6
7
81

( ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพม.29 ปีการศึกษา 2559)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 29 (2560 : 10-11) มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษาในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เขต 29 โดยจ าแนกเป็ น บุ ค ลากรในส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และข้าราชการครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
29 ดังมีรายละเอียดดังตารางที่ 2.1 และ 2.2 ดังนี้
ตารางที่ 2.11 แสดงจานวนบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่

ประเภท

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ศึกษานิเทศก์
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้าราชการกลุ่มศึกษานิเทศก์
ข้าราชการมาช่วยราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ

เพศ
ชาย

หญิง

รวม
จานวน

1
4
5
1
3
4
2
-

1
8
6
6
3
3
8
2
1
3
1
2

1
5
13
6
7
6
7
8
2
1
4
1
2
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ที่

เพศ

ประเภท

14 พนักงานพิมพ์ดีด
15 พนักงานขับรถยนต์
16 ลูกจ้างชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม
จานวน

1
8
29

1
5
50

1
1
13
79

( ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพม.29 ปีการศึกษา 2559)

ตารางที่ 2.12 แสดงจานวนครูสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 แยกเป็นกลุ่มสาระ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

กลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
สังคมศึกษา
สุขศึกษา พลศึกษา
ทุกกลุ่มสาระ
ไม่มีกลุ่มสาระ
ไม่ระบุกลุ่มสาระการเรียนรู้
รวมทั้งสิ้น

จานวนครู
413
46
471
428
303
650
154
381
193
14
165
471
3,689

(ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพม.29 ปีการศึกษา 2559)
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4. รูปแบบการบริหารจัดการเขตสุจริตสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 29
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การดาเนินงานตามโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกัน
การทุจริต” (ภายใตชื่อเขตสุจริต) ตามแนวทาง 5 กลยุทธ ประกอบดวย 1) สรางทีมประสานขั บ
เคลื่อนที่มีพลัง 2) พัฒนาคุณ ธรรมความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดของบุคคล 3) นาเทคโนโลยี
มาใช ในการสื่อสารที่ดี 4) พัฒนาวัฒนธรรมการทางานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ 5) สรางการมีสวนรวมและ
แรงจูงใจในการทางานที่ดีเพื่อองคกร เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของ
หนวยงานภาครั ฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ใหมี คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น สามารถ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานไปสู เปาหมาย ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนาบุคลากรใหเห็นความสาคัญ
ของความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย อยู อยาง พอเพียง มีจิตสาธารณะผานกระบวนการคิดอยางเปนรูป
ธรรมนาไปสูการปฏิบัติที่ถูกตอง เหมาะสม และยั่งยืน โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการเขตพื้นที่สุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 29 ดังภาพประกอบที่ 2.10 ดังนี้

ภาพประกอบที่ 2.10 รูปแบบการบริหารจัดการเขตสุจริตสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
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จากรูปแบบการบริหารจัดการเขตสุจริตสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
จะเห็ น ได้ ว่า ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษามัธ ยมศึ กษา เขต 29 ได้ ขั บเคลื่ อ นการท างานผ่า นที ม
ประสาน ซึ่ ง เป็ น การรวมคณะท างานจากทุ ก กลุ่ ม ที่ เกี่ ย วข้ อ งในส านั ก งาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 29 เพื่อวางกลยุทธ์ งานโครงการผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
บุคลากรในเรื่อง กระบวนการคิด ความมีวินัย ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และการมีจิตสาธารณะ
เพื่อเป็นต้นแบบนาสู่การขับเคลื่อน ระดับโรงเรียนต้นแบบคือ โรงเรียนดงยางวิทยาคม ซึ่งโรงเรียนได้
ร่วมท ากิ จกรรมในโครงการอย่างต่อ เนื่ องจนถึง ปัจจุบั น สาหรับโรงเรียนเครือข่าย เป็ น โรงเรียนใน
โครงการรุ่นที่ 2 (ร้อยละ 10) ประกอบด้วย โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม
โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร โรงเรียนพะลานวิทยาคม โรงเรียนลือคาหาญวา
รินชาราบ โรงเรียนนาจะหลวย โรงเรียนอ านาจเจริญพิ ทยาคม และ โรงเรียนศรีคู ณวิทยบั ลลังก์ โดยมี
โรงเรียนลืออานาจวิทยาคม เข้าร่วมทดลองรับการประเมิน เนื่องจากเป็นโรงเรียนในโครงการ สพฐ.ใสสะอาด
ปราศจากคอรัปชั่น ให้สามารถขับเคลื่อนให้ลงสู่นักเรียน โดยการสร้างมาตรฐานโรงเรียนสุจริต และการ
ทางานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในการประเมินการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประกอบด้วยดัชนี 5 ตัวชี้วัดดังนี้
ด้ า นความโปร่ งใส ด้ า นความพร้ อ มรั บ ผิ ด ด้ า นคุ ณ ธรรมในการให้ บ ริ ก ารของหน่ ว ยงาน ด้ า น
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และด้านคุณธรรมในการทางานของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อใหขยายการ
ดาเนินโครงการสู กลุมเปาหมาย ทุ กโรงเรียนในสัง กัด ผานการประเมินตามเกณฑ์ การประเมินการ
เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งาน ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) ภายในป
ต่อไป
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5. สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ ปงบประมาณ 2560
สานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 29 ได้ สรุปผลการดาเนิ นงานตามโครงการ
ประจาปี 2560 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ดังตารางที่ 2.13 ดังนี้
ตารางที่ 2.13 แสดงสรุปผลการดาเนิน งานตามโครงการ ประจาปี 2560 ของสานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
โครงการ

วัตถุประสงค์

1. เสริมสร้างคุณธรรม 1) เพื่อให้ข้าราชการครู และ
จริยธรรมและธรรมาภิ บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมี
บาลในสถานศึ ก ษา จิตสานึกสุจริต ได้แก่ การ
พัฒนาทักษะการคิด มีวินัย
“ป้ องกั นการทุ จริ ต”
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง
(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)
และการมีจิตสาธารณะ
2) เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด มีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์กร ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และมีวินัยในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ดารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามวิถีไทยในสังคม
โลก
3) เพื่อให้ข้าราชการครู และ
บุคลากรในสังกัด ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้สร้าง
เครือข่ายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
สามารถพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ การสร้างวินัยในตัวเอง
มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม
1) ศึกษาดูงานหน่วยงานที่ประสบ
ผลสาเร็จ
2) ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการทางานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
29 และสรุปรายงาน
3) ประกวดสื่อ VTR กลุ่มต่างๆ ใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต”
4) ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้
ความเข้าใจด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
ทุกรูปแบบ
5) การสรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานก่อนประเมิน
6) ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ
โป ร่ ง ใส ใน ก ารด าเนิ น งาน ขอ ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)
และโรงเรียนใสสะอาด

ระยะเวลา
พ.ค.–ก.ย.60

42

ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ

วัตถุประสงค์

2. การจัดนิทรรศการ 1. นาเสนอผลการปฏิบัติงาน
นาเสนอและสรุปผล ของบุคลากรในสานักงานเขต
การดาเนินงานตาม พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29
แนวทางการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดาเนินงานเสริมสร้าง
และงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
คุณธรรมจริยธรรม 2. เพื่อ สรุปผลการดาเนิ นงาน
และธรรมาภิบาล
ของกลุ่ ม /หน่ ว ย ข้ า ราชการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม

1) ประชุมสัมมนาเตรียมการ
นาเสนอและสรุปผลการดาเนินงาน
ตามแนวทางการดาเนินงาน
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต”
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2) จัดประชุมนาเสนอและสรุปผล
การดาเนินงานของกลุ่ม/หน่วย
“ป้องกันการทุจริต” และลูกจ้างประจาในสานักงาน ข้าราชการและลูกจ้างใน สพม.29
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
ระดับเขตพื้นที่
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา
การศึกษา
เขต 29 เพื่ อนาสู่การปรับ ปรุง
และบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
การทางานให้ดียิ่งขึ้น
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
จานวน 120 คน
3) สรุปผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ก.ย.-ต.ค.60

จากการด าเนิ น โครงการเสริ ม สร้ างคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าลในสถานศึ ก ษา
“ป้องกันการทุจริต” ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ซึ่งผ่านการประเมินเป็น
เขตต้นแบบ เมื่อปี 2558 มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปลูกจิตสานึกให้บุคลากรใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีทักษะกระบวนการคิดมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียง และ
จิตสาธารณะพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล และส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ ตลอดทั้งพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมหรือกลยุทธ์
ที่ดีในการทางานสอดคล้องกับการวิเคราะห์สภาพการดาเนินงานในปีง บประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อ
เชื่อมโยงการทางานให้เกิดภาพลักษณ์และมาตรฐานแก่สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรโครงกำร
ในการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกัน
การทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีงบประมาณ 2560
ได้มีการดาเนินการโครงการตาม ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ
2. กลุ่มเป้าหมาย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ
4. วิธีการดาเนินการ
5. การดาเนินการโครงการ/กิจกรรม
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
7. แนวทางการบริหารจัดการเขตสุจริตสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินโครงกำร
ผู้รับผิดชอบโครงการได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการ
ดาเนินการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต”
(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร / คู่มือ ข้อมูลจากหนังสือ เกี่ยวกับบริบทสานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ปฏิญญา มาตรฐาน ภาพลักษณ์ รูปแบบการจัด
กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และแนวทางดาเนินงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
เพื่อเป็นแนวทางเกี่ยวกับการจัดโครงการ
2. ศึกษาขั้นตอนการดาเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ปีงบประมาณ 2559 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเตรียมงาน วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรให้เหมาะสม
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กลุ่มเป้ำหมำย
กลุ่มเป้าหมายของโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกัน
การทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีงบประมาณ 2560
ในครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 รวมจานวน 68 คน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรรำยงำน
1. แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐปีงบประมาณ 2561
เขตสุจริต
2. แบบประเมินตน ITA สาหรับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย
2.1 แบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-based Integrity &Transparency
Assessment (EBIT) สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.2 แบบสารวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment (EIT)
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2.3 แบบสารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment (IIT) สาหรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
3. แบบสอบถามความพึงพอใจการปฏิบัติงาน การให้บริการ ของกลุ่ม/หน่วย ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วิธีกำรดำเนินกำร
การดาเนินการครั้งนี้มีขั้นตอนการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 ปีงบประมาณ 2560 ดังนี้
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กำรดำเนินกำรระดับโรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ดาเนินการคัดเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในสังกัดเข้าร่วมโครงการตามประเภทโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 3 รุ่น คือ โรงเรียนในโครงการรุ่นที่ 1
คือ โรงเรียนดงยางวิทยาคม ได้รับการประเมินมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานปานกลาง ปี
2558 โรงเรียนในโครงการรุ่นที่ 2 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
อุบลราชธานีศรีวนาลัย โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา โรงเรียนศรีเมือง
วิทยาคาร โรงเรียนพะลานวิทยาคม โรงเรียนลือคาหาญวารินชาราบ โรงเรียนนาจะหลวย โ รงเรียน
อานาจเจริญพิทยาคม และโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน คัดเลือกโรงเรียนลืออานาจวิทยาคม เข้าโครงการโรงเรียนต้นแบบ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจาก
คอร์รัปชั่น โรงเรียนลืออานาจวิทยาคมจึงเข้าร่วมทดลองการประเมินพร้อมกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ในรุ่นที่ 2 ปี 2559 จึงมีโรงเรียนที่ไ ด้ประเมินการด าเนินงาน ITA โรงเรียนมัธยมศึกษาในสัง กัด 10
โรงเรียน และในปีงบประมาณ 2560 มี โรงเรียนในโครงการรุ่นที่ 3 จานวน 16 โรงเรียน คือ โรงเรียน
ไผ่ ใ หญ่ ศึ ก ษา โรงเรี ย นปทุ มพิ ท ยาคม โรงเรี ย นบ้ า นไทยวิท ยาคม โรงเรี ย นเก่า ขามวิท ยา โรงเรียน
โนนกุงวิทยา โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนตามสุมพัฒนา
โรงเรียนวารินชาราบ โรงเรียนสว่างวีระวงษ์ โรงเรียนนาส่วงวิทยา โรงเรียนดงสว่างวิทยา โรงเรียนคีม
ใหญ่วิทยา โรงเรียนสร้างนกทาวิ ท ยา โรงเรียนนาจิกพิทยาคม และโรงเรียนปลาค้ าววิ ทยานุ ส รณ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ดาเนินการโครงการโรงเรียนสุจริตตามแนวทางของ
โครงการ ด้วยการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ประการ นอกจากนั้น ได้ประกาศให้
โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ พร้อมกับมีการประเมินมาตรฐานโรงเรียนสุจริต
5 ด้ า น โดยส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจากโรงเรียน
ประกอบด้วยผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบ รวม 3 โดยหลักการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยดัชนี 5 ตัวชี้วัด
ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ 1 ด้านความโปร่ง ใส ตัวชี้วัดที่ 2 ด้านความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 3 ด้าน
คุณธรรมในการให้บริการของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และตัวชี้วัดที่ 5
ด้านคุณธรรมในการทางานของหน่วยงาน พร้อมทั้งได้ประกาศและมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ผ่าน
มาตรฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้มีการติดตาม นิเทศ และประเมินผลการ
ดาเนินการในปี 2560 ได้ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
)Integrity& Transparency Assessment: ITA) เสร็จสิ้นแล้ว
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สรุปผลการประเมินการดาเนินงานของ โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ปี สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศให้โรงเรียนใน 2560
เปอร์เ ็นต์ และได้ 100 เป็นโรงเรียนสุจริตครบ 29 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
ด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity
& Transparency Assessment: ITA) โรงเรียนในโครงการรุ่นที่ 3 )ร้อยละ 20)
กำรประเมินระดับโรงเรียน
จากการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
)Integrity& Transparency Assessment: ITA) จากคณะกรรมการที่ แ ต่ ง ตั้ ง จากส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 และจากการประเมินพบปัญหาที่เกิดขึ้นดังนี้
1. บุคลำกรในโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินยังไม่เข้าใจหลักการและ
วิธีการ แนวทางในการประเมินร่วมกันทั้งโรงเรียน และบุคลากรที่ไม่ใช่ เลขานุการของโรงเรียนสุจริต จะ
ไม่ได้ให้ความสนใจในการเตรียมการ เพราะมีความเข้าใจว่าผู้รับผิดชอบที่เป็นเลขานุการของโครงการ
เท่านั้นที่เป็นคนดาเนินการ การปฏิบัติงานตามโครงสร้างงานที่กาหนดของกระทรวงศึกษาธิการ ยังไม่มี
ระบบในการจัดการงานของตนเอง ทาให้การหาเอกสารหลักฐานในการรับการประเมินไม่สมบูรณ์
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองนักเรียน) ไม่มีเข้าใจ
หลักการและวัตถุประสงค์ของการประเมิน ITA ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่มีเวลาในการทาแบบสารวจ EIT
เนื่องจากการทาแบบประเมินจะต้องทาแบบ face to face
3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน
3.1 แบบประเมินตน ITA สาหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย
3.1.1 แ บ บ ส า ร ว จ ใ ช้ ห ลั ก ฐ า น เ ชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์ Evidence-based Integrity
&Transparency Assessment (EBIT) สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3.1.2 แบบสารวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment
(EIT) สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3.1.2 แบบสารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment
(IIT) สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจการปฏิบัติงาน การให้บริการ ของกลุ่ม/หน่วย ใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3.3 แบบสัมภาษณ์คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ข้อเสนอแนะในระดับโรงเรียน
1. มีนโยบายการทางานของบุคลากรในโรงเรียนที่ชัดเจน โดยตั้งคณะทางานและผู้รับผิดชอบ
งานที่ชัดเจนโดยมีผู้เกี่ยวข้องจากทุกฝ่าย
2. มีการประชาสัมพันธ์สื่อสาร สร้างเครือข่ายสุจริตขึ้นในโรงเรียน มีการประเมินตนเอง ITA
อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมสรุปรายงานผลการดาเนินการ
3. ควรมีการกากับติดตาม และสรุปรายงาน รวมทั้ง สร้างแรงจูงใจทีเกี่ยวข้องกับรางวัลและ
ผลการปฏิบัติงาน อย่างเป็นรูปธรรม
4. ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อกระตุ้นการดาเนินงานของโรงเรียนที่จะรับการประเมินไว้
ตั้งแต่ต้นปีเพื่อกากับทิศทางการทางานที่สาคัญของโรงเรียน
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ควรมีการกากับติดตามในการสร้าง
ความตระหนัก และชี้แนะแต่ภาคเรียนก่อนการประเมินจริง และควรมีทีมเข้าให้การช่วยเหลือ สนับสนุน
ได้ทันที
กำรดำเนินกำรระดับสำนักงำนเขตพื้นที่
1. กาหนดให้เจ้าหน้าที่ทบทวนระบบและวิเคราะห์การจัด ื้อจัดจ้าง ปรับปรุงคู่มือเอกสาร
ขั้นตอนการทางานการเงินการบัญชีพัสดุและสินทรัพย์ เผยแพร่เอกสาร และสรุปงบประมาณนาเสนอ
รายงานเป็นประจาทุกเดือน ดาเนินการสารวจความพึงพอใจในการทางานของบุคลากร
2.กาหนดให้บุคลากรทุกคน ทุกกลุ่ม จัดทาคู่มือและขั้นตอนตามภารกิจ หลั ก บันทึกการ
ปฏิบัติงานเป็นประจาทุกวันพร้อมทั้งส่ง บันทึกการปฏิบัติงานประจาวันให้ผู้ บังคับบัญชาตามระดับชั้น
ตรวจสอบและลงนามทุกสัปดาห์ จัดให้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบุคลากรทุกคน
กับผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทาและสารวจออนไลน์จากผู้รับบริการเพื่อการประเมิน
ความพึงพอใจบุคคลการมีส่วนร่วมในแต่ละภารกิจ นอกจากนี้ ยัง เปิดโอกาสและสนับสนุนให้บุค ลากร
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมติดตามและร่วมปรับปรุงแก้ไข เช่น งาน DLIT งานเขตสุจริต
งานสอบบรรจุครูผู้ช่วย งานการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี เป็นต้น
3. ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่อย่างหลากหลายทางสื่อออนไลน์ จัดรายการ
ผ่านรายการวิทยุสื่อสร้างสุข เว็ บไ ต์ของเขตพื้นที่ ป้ายชื่อของบุคลากร จัดทาป้ายคาขวัญ (motto)
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ของแต่ละกลุ่ม จัดทาแผ่นพับ ป้ายพระราชดารัส ป้ายนิเทศ ทาเนียบบุคลากร วารสารประชาสัมพันธ์
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การเผยแพร่เอกสารแผนปฏิบัติการ การเผยแพร่ แผนฯ/คู่มือการ
ปฏิบัติงาน ทางเว็บไ ต์ Facebook และ line ร่วมกับรายการของสื่อสร้างสุข ทีวีออนไลน์ ที่เป็นการ
สร้างความเข้าใจ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกวันพุธ อีกทั้งมีการสร้างกลุ่มไลน์ในแต่ละภารกิจ เพื่อการสื่อสาร
สร้างความเข้าใจ
4. จัดทาคู่มือและขั้นตอนการร้องเรียน จัดทาและเปิดช่องทางการร้องเรียนที่ชัดเจนทั้งทาง
ไลน์ และกล่องรับคาร้องเรียน รวมทั้งให้มีผู้รับผิดชอบกากับผลการตอบ สรุปรายงานข้อมูลการร้องเรียน
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
5. จัดทาคู่มือประมวลจริยธรรม ผลประโยชน์ทับ ้อน ดาเนินการการประมวลจริยธรรมของ
บุคลากรทุกคน จัดประชุมอบรมทางวินัยและให้ความรู้กับบุคลากร ดาเนินการปรับปรุง ขั้นตอนและ
เอกสารการจัด ื้อจัดจ้างให้มีความถูกต้อง ชัดเจน แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันผลประโยชน์ทั บ ้อน
และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรโดยการเข้าค่ายคุณธรรม
6. พัฒนาการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยการ
วิเคราะห์แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2559 นามาจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
2560 ดาเนินการวิเคราะห์ SWOT และกาหนดกลยุทธ์การขับเคลื่อนและกาหนดมาตรการนาสู่การ
ปฏิบัติโดยมีทีมประสานการทางาน และกาหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน กาหนดให้มีการกากับควบคุม
การท างานที่ ส อดรับ กั บ แผนที่ กาหนดไว้ ด าเนิ น การส ารวจประเมิ นการให้ บริ การตามรู ปแบบของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ทางออนไลน์) ตลอดจนกาหนดให้มีการประชุมทีมงานเป็น
ประจาทุกเดือน เพื่อบูรณาการงานบุคคลร่วมกันในการพัฒนาการปฏิบัติให้มีคุณภาพมากขึ้น
7. ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการป้องกันการทุจริตฯ เพื่อรวมกลุ่มการทางานร่วมกัน มีกาหนด
วาระการประชุม และรายงานผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกเดือน
8. แต่งกายชุดข้าราชการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคาปฏิญญาเขต
สุจริตทุกวันจันทร์ แขวนป้ายชื่อแนะนาตนเอง ตลอดทั้ง ได้เป็นวิทยากร แนะนาการดาเนินงานเขตสุจริต
ให้กับเขตพื้นที่การศึกษาอื่นหรือโรงเรียน
9. การนิเทศ ติดตามการดาเนินงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
9.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
9.2 การประกาศปฏิญญาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

49
9.3 การจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
9.4 การศึกษามาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
9.5 การกาหนดภารกิจให้สอดคล้องตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
9.3 การพัฒนาบุคลากร
9.7 ดาเนินการนิเทศติดตามและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
10. รายงานผลการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาหนดวิธีการรายงานผลไว้ ดังนี้
10.1 การรายงานผลตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจะทาการอนุมัติงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อสิ้นสุดโครงการแต่ละไตรมาส ให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการรายงานผลไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
รูปแบบที่กาหนดหรือรายงานผลในรูปแบบของงานวิจัย
10.2 รายงานผลการปฏิบัติภารกิจตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10.3 รายงานผลการประเมินมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10.4 รายงานผลการประเมิน ITA สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยสนทนาแลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็นต่อการ
ดาเนินงาน
การดาเนินงานต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลต่อพฤติกรรมการทางานของบุคลากรทุกคนใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ให้มีทิศทางของความมีคุณธรรม และความโปร่งใส
ที่ชัดเจน ตามเจตนารมณ์ของ“เขตสุจริต”
กำรดำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม
เพื่อให้การดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) มีความเข้มแข็ง และสามารถดาเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ จึงจัดทาโครงการและกิจกรรม จานวน 6 โครงการ ได้แก่
1. โครงการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ร่วมใจสู่เส้นชัยเขตสุจริต
2. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. โครงการคุณธรรมนาทาง สร้างความโปร่งใสใส่ใจบริการ สานสัมพันธ์สถานศึกษา
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4. โครงการประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา"ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)
5. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวินัยป้องกันและต่อต้านการทุจริตในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทุกรูปแบบ
6. โครงการสรุปรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาสานักงานสู่มาตรฐานเขตสุจริต
กำรดำเนินกำรตำมโครงกำร
เพื่อให้การดาเนินการตามโครงการสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จึงจัดประชุมคณะทางานทีมประสานเขตสุจริตเพื่อ
ปรับแผนการดาเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) จานวน 6 กิจกรรม ดังนี้
1. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและกลุ่มงานที่รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมตามโครงการฯ ดาเนินงาน
ตามรายละเอียดและกิจกรรมที่กาหนดไว้
2. เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มงาน จึงแก้ไขคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ประจาปีงบประมาณ 2560 และแต่งตั้งคณะกรรมการประสาน
ขับเคลื่อนโครงการฯ ประจาปีงบประมาณ 2560
3. จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.29 เพื่อเตรียมรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน วันที่ 15-16 ธันวาคม 2560
4 ดาเนินการตามกิจกรรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทางานของสพม. 29 และ
สรุปรายงาน
5. ดาเนินการจัดประชุมปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) จานวน 30 คน สถานที่ ณ บ้านสวนริมเขื่อน อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
และวันที่ 11 กันยายน 2560 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 70 คน สถานที่
ดาเนินการ คือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 จึ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการด าเนิน งานประชุ ม เชิ ง ปฏิบั ติ ก ารโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)
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การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ ้อน ประจาปีงบประมาณ 2560 ขึ้น ตามคาสั่งสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ที่ 458/2560 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 ในการนี้ การดาเนินการตาม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขต
สุจริต) และการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ ้อน ประจาปีง บประมาณ 2560 ดัง กล่าว ได้
ดาเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว กลุ่มอานวยการ ขอสรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
ขั้นตอนในกำรดำเนินกำร ประกอบด้วย
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) การปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ ้อน ประจาปีงบประมาณ 2560ขึ้น ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๙ ที่ 458/2560 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
2. ประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางกรอบในการดาเนินงาน แนวทางในการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนองค์ความรู้ที่สาคัญและ
เนื้ อ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ จ ะต้ อ งน ามาเป็ น ข้ อ ตกลงในการประชุ ม ปฏิ บั ติ ก าร การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
(ผลประโยชน์ทับ ้อน) โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รอง ผอ. สพม.29 นายสมโภชน์
ขันทอง นิติกรชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้ความรู้เรื่องวินัยและ
ความรับผิดของข้าราชการและลูกจ้าง นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รอง ผอ. สพม.29 เรื่อง ประมวลจริยธรรม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ ้อน
3. คณะทางานฝ่ายเลขานุการฯ ประสานจัดหาสถานที่ในการจัดประชุมปฏิบัติการโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)
และการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ ้อน ประจาปีงบประมาณ 2560 จัดเตรียมสถานที่ ให้
พร้อมสาหรับการประชุมและจัดเตรียมสถานที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม
4. จัดทาแบบสอบถามความคิดเห็นในการเข้าร่วมกิจกรรมแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขต
สุจริต) และการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ ้อน ประจาปีงบประมาณ 2560 ณ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 และบ้านสวนริมเขื่อน อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
5. ประสานขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด ขอความอนุเคราะห์รถตู้พร้อมพนักงานขับรถ
เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่เข้าร่วมประชุม
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วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จัดส่งรายชื่อผู้ประสานงานประจาหน่วย (ตามแบบ ITA. 001.1) ให้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ admin@uprightschool.net
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จัดส่ง
2.1 รวบรวมรายชื่อบุคลากรภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ให้แก่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ตามแบบ ITA.002.1 )
2.2 รวบรวมรายชื่อผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้แก่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ตามแบบ ITA.003.1)
3. คณะกรรมการประเมินดาเนินการประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ และแบบเผชิญหน้า หรือ
ส่งแบบประเมินทางไปรษณีย์
3.1 สารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment สาหรับ
การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
3.2 สารวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessmentสาหรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4. เข้ารับการประเมินตอบข้อคาถามพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบข้อคาถามตาม
แบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-based Integrity &Transparency Assessment
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปี พ.ศ. 2560 และมอบให้คณะกรรมการในวันประเมิน
5. คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและประเมินผลคะแนนจากแบบสารวจใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์ Evidence-based Integrity &Transparency Assessment สาหรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 และเอกสาร
หลักฐานประกอบตามที่หน่วยงานจัดส่ง
6. คณะกรรมการแปลผลคะแนน ประมวลผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
จากแบบประเมินทั้ง 3 แบบ (Internal/External/Evidence-based Integrity and Transparency
Assessment)
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7. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) เบื้องต้นให้แก่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ( เขตพื้นที่การศึกษา
สุจริต) ที่เข้ารับการประเมิน
8. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รับและพิจารณาการอุทธรณ์จาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ( เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ที่เข้ารับการประเมิน
9. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ( เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ที่เข้ารับการประเมิน
10. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตอบรับทราบผลการประเมิน ส่งถึง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการใช้แบบสารวจใช้หลักฐานเชิง
ประจั ก ษ์ Evidence-based Integrity & Transparency Assessment (EBIT) ส าหรั บ การประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี พ.ศ. 2559 (EB1EB11)
2. การวิเคราะห์แบบสารวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment
(EIT) สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิเคราะห์โดย ใช้ Rating scale 4 ตัวเลือก และคานวณกาค่าร้อยละ
3. วิเคราะห์ แบบสัมภาษณ์คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
การดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ปีงบประมาณ 2560
ในครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สรุปผลการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ประกอบด้วย
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1) ส าร ว จใช้ ห ลั ก ฐ าน เ ชิ ง ป ร ะ จั ก ษ์ Evidence-based Integrity &Transparency
Assessment (EBIT) สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2) สารวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment (EIT) สาหรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
3) สารวจความคิด เห็น Internal Integrity & Transparency Assessment (IIT) สาหรั บ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการปฏิบัติง าน การให้บริการ
ของกลุ่ม/หน่วย ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากรและการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
1. ค่าร้อยละ (Percentage)
2. ค่าเฉลี่ย (Mean : X )
X

เมื่อ

X
N

แทน ค่าเฉลี่ย
แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
X
แทน จานวนข้อมูลทั้งหมด
N
3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) โดยใช้สูตร (ล้วน สายยศและอังคณา สาย
ยศ. 2546 : 79) ดังนี้
X

S.D. =

n  X 2  ( X) 2
n  n -1
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เมื่อ

S.D.
X

X
n



แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนแต่ละคน
ค่าเฉลี่ยของข้อมูล
จานวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง
ผลรวมของคะแนน

เกณฑ์กำรประเมิน
1. ใช้ Rating scale 4 ตัวเลือก หาค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กำรกำหนดเกณฑ์กำรประเมิน
0.00
หมายถึง
ไม่ชัดเจน
0.01 – 0.99 หมายถึง
ค่อนข้างไม่ชัดเจน
1.00 – 1.99 หมายถึง
ค่อนข้างชัดเจน
2.00 – 3.00 หมายถึง
ชัดเจนมาก
เกณฑ์นี้ใช้กับ Q1-4 , Q6-9 , Q10-1-3 , Q12-13 , Q15-17
2. ใช้ค่าร้อยละ เกณฑ์นี้ ใช้กับ Q5 , Q10 , Q11 , Q14 , Q18 , SQ1 , SQ2 , SQ3 ,
SQ4 , SQ5 , SQ6
3. การประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 3 ตัวเลือก คือ
1
ระดับความพึงพอใจ
น้อย
2
ระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง
3
ระดับความพึงพอใจ
มาก
เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยค่ำเฉลี่ยมีดังนี้
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
หรือการให้บริการของกลุ่ม/หน่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มาจากเกณฑ์ของชูศรี วงศ์รัตนะ (2541)
ระดับ 3 เป็นมาทาเป็นคะแนนเฉลี่ยและแปลผลได้ดังนี้
1.00 - 1.66 หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ในระดับน้อย
1.67 - 2.33 หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ในระดับปานกลาง
2.34 - 3.00 หมายถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ในระดับมาก
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แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเขตสุจริตสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29

ภำพที่ 3.1 รูปแบบการบริหารจัดการเขตสุจริตสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
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จากรูปแบบการบริหารจัดการเขตสุจริตสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จะ
เห็นได้ว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ขับเคลื่อนการทางานผ่านทีมประสาน ึ่ง
เป็นการรวมคณะทางานจากทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องในสานักงาน เพื่อวางกลยุทธ์ งานโครงการผ่านกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในเรื่อง กระบวนการคิด ความมีวินัย ความโปร่งใส ความ
ื่อสัตย์ และการมีจิตสาธารณะ เพื่อเป็นต้นแบบนาสู่การขับเคลื่อนระดับโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียน
เครือข่าย และทุกโรงเรียน ให้สามารถขับเคลื่อนให้ลงสู่นักเรียน โดยการสร้างมาตรฐานโรงเรียนสุ จริต
และการทางานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในการประเมิน การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)
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บทที่ 4
วิเคราะห์สรุปการดาเนินงาน ปัญหา ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ได้มุ่งให้บุคลำกรขององค์กรได้ปฏิบัติง ำน
อย่ ำ งมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ควำมโปร่ ง ใส เพื่ อ เป็ น พื้ น ฐำนที่ น ำสู่ ก ำรพั ฒ นำ องค์ ก รให้ มี ค วำม
เจริญก้ำวหน้ำ สอดคล้องกับแนวนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ
สำนักงำนคณะกรรกมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรียกว่ำ “เขตต้นแบบสุจริต”
และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ก็ได้รับกำรประเมินให้เป็นเขตสุจริตต้นแบบใน
ปีงบประมำณ 2558 พร้อมกับได้รับงบประมำณทำกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อรักษำสภำพกำรทำงำนให้มี
ควำมยั่งยืนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ซึ่งสำมำรถสรุปกำรดำเนินงำน และ ข้อเสนอแนะแนวทำง
กำรพั ฒ นำกำรด ำเนิ นงำนส ำนัก งำนเขตพื้ นที่ ก ำรศึ ก ษำมัธ ยมศึ ก ษำ เขต 29 รวมทั้ ง พั ฒ นำของ
บุคลำกร ตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ“ป้องกันกำร
ทุ จ ริ ต ” (ภำยใต้ ชื่ อ เขตสุ จ ริ ต ) ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธยมศึ ก ษำ เขต 29 โดยสรุ ป กำร
ดำเนินงำน เอกสำรและผลที่ปรำกฏ ตำมตัวชี้วัด 43 ข้อ ของกำรประเมินตนเองตำมแบบสำรวจข้อมูล
เชิงประจักษ์ ITA (EB1-11) ได้ ประเมิน IIT และ EIT ดังนี้
วิเคราะห์สรุปการดาเนินงาน
กำรวิเครำะห์สรุปกำรดำเนินงำน ปัญหำ ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ปัญหำ แบ่งเป็น 3
ตอน คือ
ตอนที่ 1 สรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบ ำลใน
สถำนศึกษำ“ป้องกันกำรทุจริต” (ภำยใต้ชื่อเขตสุจริต) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต
29 ดังรำยละเอียดดังนี้
1. ผลการสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-based Integrity &
Transparency Assessment (EBIT) สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
EB1 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงำน/โครงกำร
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำป้องกันกำรทุจริต (เขตสุจริต)
ประจำปีงบประมำณ 2560 กำรดำเนินกำร ดังนี้
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1. ประชุ ม สั ม มนำสรุ ป โครงกำรเสริ ม สร้ ำ งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและธรรมำภิ บ ำลใน
สถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต ” (ภำยใต้ชื่อเขตสุจริต) ปีง บประมำณ 2559 วันที่ 8-9 ตุลำคม
2559 ณ โรงแรม แก่งพิสมัยรีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำนี
2. สพม. 29 จัดทำแผนปฏิบัติกำรกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ 2560 และแผนพัฒนำกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภำครัฐ ระยะเวลำ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) ตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ "ป้องกันกำรทุจริต" (ภำยใต้ชื่อเขตสุจริต) โดยกำรขับเคลื่อนของ ดร.วีระ
พงษ์ ไตรศิวะกุล รองผอ.สพม.29 และทีมประสำนงำนโครงกำรฯ ระหว่ำงวันที่ 10-11 พฤศจิกำยน
2559 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ จังหวัดอุบลรำชธำนี
.
3. สพม. 29 แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิ บัติกำรกำรป้องกันปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐประจำปีงบประมำณ 2560 และทบทวนแผนพัฒนำกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ ระยะเวลำ ๓ ปี (พ.ศ.2559-2561)
4. ประเมินควำมพึงพอใจและควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำร เพื่อประเมินกำรบริกำรที่มี
คุณธรรมและควำมโปร่งในในกำรทำงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 29 ประจำปี
งบประมำณ 2560
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ได้ดำเนินกำรสำรวจควำมพึงพอใจใน
กำรรับบริกำรกลุ่มต่ำงๆ เพื่อนำข้อมูลมำประเมินกำรบริกำรที่มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ทำงำน โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำร 2 สำย ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ โดยใช้แบบสอบถำม EIT และกำรสัมภำษณ์ ผู้บริหำรโรงเรียนและคณะครูในโรงเรียน
จำนวน 18 โรงเรียน ระหว่ำงวันที่ 4 – 6 กันยำยน 2560
5. ประกำศส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต 29 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 29 ตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำป้องกันกำรทุจริต
(ภำยใต้ชื่อเขตสุจริต)
6. บั น ทึ ก ข้ อ ควำมและหนั ง สื อ แจ้ ง กำรประเมิ น ควำมพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ำรของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
7. ตำรำงกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร โรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
8. รำยงำนสรุปกำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรเพื่อประเมิน
กำรบริกำรที่มีคุณธรรมและควำมโปร่งในในกำรทำงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต
29 ประจำปีงบประมำณ 2560
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9. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม และธรรมำภิบำลใน
สถำนศึกษำ ป้องกันกำรทุจริต (เขตสุจริต)” ประชุมสัมมนำสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนผลประโยชน์
ทับซ้อน และกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมำณ 2560
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ได้ดำเนินกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (ภำยใต้
ชื่อเขตสุจริต) และกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมำณ 2560 วันที่ 8
– 9 กันยำยน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมสวนริมเขื่อน อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลรำชธำนี และวันที่ 11
กันยำยน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 29
10. ประชุ ม สรุ ป ผลกำรด ำเนิ น งำนตำมแนวทำงกำรด ำเนิ น งำนเสริ ม สร้ ำ งคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และธรรมำภิบำล “ป้องกันกำรทุจริต” ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ วันที่ 2– 6 ตุลำคม 2560
ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ จังหวัดอุบลรำชธำนีและ ห้องประชุม สพม.29
11. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำล
ในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (ภำยใต้ชื่อเขตสุจริต) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 29 ปีงบประมำณ 2560
12. รำยงำนกำรประชุมสรุ ป ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรดำเนินงำนเสริม สร้ ำ ง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำล “ป้องกันกำรทุจริต” ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
EB2 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักอย่างไร
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมั ธยมศึกษำ เขต 29 มีกำรดำเนินกำรจัดทำคู่ มื อกำร
ปฏิบัติงำนของกลุ่มงำน , คู่มือกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรตำมภำรกิจ, คู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัติงำนซึ่งในคู่มือปฏิบัติงำนประกอบด้วย ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ วิธีกำรปฏิบัติงำน ขั้นตอน/
กระบวนกำรปฏิบัติงำน วิธีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติง ำน ที่จัดทำขึ้นโดยกลุ่มงำนใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
2. มี ก ำรรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนกำรประชุ ม ประจ ำเดื อ น , รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบกำรเงิ น และกำรบั ญ ชี สพม. 29 ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2560 , รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (ภำยใต้ชื่อเขต
สุจริต) , กำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2560 , รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
กลุ่มงำนยำนพำหนะ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 , รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร
ยกระดับผลกำรทดสอทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษำ ปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้น
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EB3 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็น
ธรรมอย่างไร
กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักและระยะเวลำที่ใช้ในกำรดำเนินกำรของแต่ละกลุ่มงำน
กลุ่มบริหารงานบุคคล : การจัดทาบัตรประจาตัวข้าราชการ ขั้นตอนการเสนอขอ
สำมำรถดำเนินกำรได้ดังนี้
1. ขอมีบัตรครั้งแรก ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจำ พนักงำน
รำชกำร ที่บรรจุใหม่ ต้องขอมีบัตรภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนรำชกำร หรือ เปลี่ยนประเภทเป็น
ข้ำรำชกำรบำนำญ
2. ขอมีบัตรใหม่ เนื่องจำกบัตรหมดอำยุ บัตรหำย หรือ ถูกทำลำย
3. ในกรณีที่บัตรประจำตัวจะหมดอำยุ ผู้ถือบัตรต้องขอมีบัตรใหม่ภำยในสำมสิบวัน
ก่อนวันที่บัตรนั้นหมดอำยุ
4. ในกรณีที่บัตรประจำตัวหำย หรือ ถูกทำลำย ผู้ถือบัตรต้องขอมีบัตรใหม่ภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันที่บัตรนั้นหำย หรือ ถูกทำลำย
5. ขอเปลี่ยนบัตร เนื่องจำกเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือ ชื่อตัวและชื่อสกุล เลื่อนยศ
เลื่อนชั้น เลื่อนระดับ เปลี่ยนตำแหน่ง หรือ ย้ำยสังกัด หรือ ชำรุด
6. ในกรณีที่ผู้ถือบัตรประจำตัวเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือ ชื่อตัวและชื่อสกุล ผู้ถือบัตร
ต้องขอเปลี่ยนบัตรใหม่ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุญำตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัว
และชื่อสกุล
7. ในกรณีที่ผู้ถือบัตรประจำตัวได้เลื่อนยศ เลื่อนชั้น เลื่อนระดับ เปลี่ยนตำแหน่ง หรือ
ย้ำยสังกัด ให้ผู้นั้นขอเปลี่ยนบัตรใหม่ ตำมยศ ชั้น ระดับ ตำแหน่ง หรือ สังกัดใหม่นั้น ภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันเลื่อนยศ เลื่อนชั้น เลื่อนระดับ เปลี่ยนตำแหน่ง หรือ ย้ำยสังกัด
8. ในกรณีที่บัตรประจำตัวชำรุดในสำระสำคัญ ผู้ถือบัตรต้องขอเปลี่ยนบัตรใหม่
ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่บัตรนั้นชำรุด
กำรแต่ ง เครื่ อ งแบบรู ป ถ่ ำ ยติ ด บั ต รประจ ำตั ว เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ หรื อ บั ต รประจ ำตั ว
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนำญ
1. ข้ำรำชกำร แต่งเครื่องแบบพิธีกำร (เครื่องแบบปกติขำว) ประดับเครื่องหมำย
ตำแหน่งบนอินทรธนู และเครื่องหมำยแสดงสังกัด (รูปเสมำธรรมจักร) ที่ปกคอเสื้อด้ำนหน้ำทั้งสอง
ข้ำง สำหรับผู้ที่ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์จะประดับแพรแถบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่
อกเสื้อด้ำนซ้ำยก็ได
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2. ลูกจ้ำงประจำ แต่งเครื่องแบบปฏิบัติรำชกำร (ชุดสีกำกี) หรือ เครื่องแบบพิธีกำร
(เครื่องแบบปกติขำว) ประดับเครื่องหมำยตำแหน่งบนอินทรธนู และติดเครื่องหมำยแสดงสังกัด (รูป
เสมำ-ธรรมจักร) ที่ปกคอเสื้อด้ำนหน้ำทั้งสองข้ำง สำหรับผู้ที่ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
จะประดับแพรแถบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่อกเสื้อด้ำนซ้ำยก็ได้
3. พนักงำนรำชกำร แต่งเครื่องแบบพิธีกำรในลักษณะอย่ำงเดียวกันกับลูกจ้ำงประจำ
(เครื่ อ งแบบปกติ ข ำว) ส ำหรั บ อิ น ทรธนู ป ระดั บ เครื่ อ งแบบพิ ธี ก ำร ให้ ใ ช้ ต ำมประกำศคณะ
กรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร ประกำศ ณ วันที่ 29 กรกฎำคม 2552 และติดเครื่องหมำยแสดง
สั ง กั ด (รู ป เสมำธรรมจั ก ร) ที่ ป กคอเสื้ อ ด้ ำ นหน้ ำ ทั้ ง สองข้ ำ ง ส ำหรั บ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ พระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์จะประดับแพรแถบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่อกเสื้อด้ำนซ้ำยก็ได้
4. ข้ ำ รำชกำรบ ำนำญ แต่ ง เครื่ อ งแบบพิ ธี ก ำร (เครื่ อ งแบบปกติ ข ำว) ประดั บ
เครื่องหมำยตำแหน่งบนอินทรธนู (ตำแหน่ง ระดับครั้งสุดท้ำย) และติดเครื่องหมำยแสดงสังกัด (รูป
เสมำธรรมจักร) ที่ปกคอเสื้อด้ำนหน้ำข้ำงซ้ำย และเครื่องหมำยอักษร “น.ก.” ที่ปกคอเสื้อด้ำนหน้ำ
ข้ ำ ง ขว ำ ส ำหรั บ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ พ ร ะ ร ำชทำน เครื่ อ ง รำชอิ สริ ยำภรณ์ จะ ปร ะ ดั บ แพ ร แถบ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่อกเสื้อด้ำนซ้ำยก็ได้
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึก ษา
ขั้นตอน/แนวทำงกำรดำเนินงำน
1. ศึกษำระเบียบกำรพำนั กเรียนไปนอกสถำนศึก ษำ แนวปฏิบัติกำรขออนุ ญ ำตพำ
นักเรียนไปนอกสถำนศึกษำ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2. แจ้งสถำนศึกษำให้ทรำบเกี่ยวกับระเบียบกำรพำนักเรียนไปนอกสถำนศึกษำ แนว
ปฏิบัติกำรขออนุญำตพำนักเรียนไปนอกสถำนศึกษำ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
3. สถำนศึกษำส่งหนังสือขออนุญำตพำนักเรียนไปนอกสถำนศึกษำ ก่อนออกเดินทำงฯ
15 วัน
4. เขตพื้นที่กำรศึกษำดำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรพำนักเรียนไปนอก
สถำนศึกษำให้ครบถ้วนและสมบูรณ์
5. เขตพื้นที่กำรศึกษำแจ้งผลกำรพิจำรณำอนุญำตกำรพำนักเรียนไปนอกสถำนศึก ษำ
ภำยใน 2 วันทำกำร
6. สถำนศึกษำรำยงำนผลกำรพำนักเรียนไปนอกสถำนศึกษำ เมื่อเสร็จสิ้นโครงกำรแล้ว
ภำยใน 5 วัน
7. เขตพื้นที่กำรศึกษำสรุปและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
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กลุ่มตรวจสอบภายใน : งานวางแผนการตรวจสอบภายใน
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
กำรจัดทำแผนกำรตรวจสอบภำยในทั้ง 2 ระดับ คือแผนกำรตรวจสอบระยะยำว (Audit
Universe) และแผนกำรตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) จะมีกระบวนกำรหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติ
คล้ำยกัน โดยมีร่องรอยปรำกฏไว้ในกระดำษทำกำรในทุกขั้นตอน ดังนี้
1. กำรส ำรวจข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เป็ น กำรเรี ย นรู้ แ ละท ำควำมเข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ งำนที่ จะ
ตรวจสอบในรำยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้สำมำรถประเมินควำมเสี่ยงในชั้นต้นได้
2. กำรประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน ประเมินควำมเพียงพอและประสิทธิผลของ
ระบบกำรควบคุมภำยในที่หน่วยงำนมีอยู่ ซึ่งผู้ตรวจสอบมีหน้ำที่ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในที่แต่
ละหน่วยรับตรวจได้ประเมินตนเองไว้ ตำมแนวทำงที่ระเบีย บ คตง.ว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำน
มำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 กำหนด (รำยละเอียดดูเพิ่มเติมใน 1.1.1 งำนประเมินระบบ
กำรควบคุมภำยใน)
3. กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ ผู้
ตรวจสอบภำยในสำมำรถเลื อ กประเมินควำมเสี่ ยงในระดั บ หน่วยงำนทุก หน่วยงำน (ทุ ก กลุ่ ม ใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 และสถำนศึกษำในสังกัด) หรือระดับกิจกรรมก็ได้
ตำมควำมเหมำะสมกับศักยภำพของตน โดยมีกำรระบุปัจจัยเสี่ยง กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง และกำร
จัดลำดับควำมเสี่ยง (รำยละเอียดดูเพิ่มเติมใน 1.1.2 งำนประเมินควำมเสี่ยง)
4. วำงแผนกำรตรวจสอบ เป็นกำรนำผลกำรจัดลำดับควำมเสี่ ยงมำพิจำรณำจัดช่วง
ควำมเสี่ยงเพื่อให้ได้หน่วยงำนหรือกิจกรรมใดที่มีควำมเสี่ยงในระดับสูง ที่ควรนำมำวำงแผนกำร
ตรวจสอบก่อนในปีแรกๆ และไล่เรียงควำมเสี่ยงในปีถัดๆ ไป
5. เสนอขออนุมัติแผนกำรตรวจสอบภำยใน กำรเสนอแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี
รวมถึงแผนกำรตรวจสอบระยะยำว ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยในเสนอแผนต่อผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 เพื่อพิจำรณำอนุมัติภำยในเดือนกันยำยนของทุกปี
และควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมแผนกำหนด กรณีระหว่ำงปฏิบัติงำนถ้ำพบว่ำไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรได้ตำมแผน ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยในควรพิจำรณำทบทวนปรับปรุง แผนกำร
ตรวจสอบ รวมถึงกรณีที่ได้รับอนุมัติแผนแล้วแต่ไม่ได้รับงบประมำณทำให้ไม่อำจดำเนินกำรได้ต ำม
แผนด้วย เสนอผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 พิจำรณำอนุมัติอีกครั้ง
หนึ่ง
6. จัดทำแผนกำรปฏิบัติง ำน (Engagement Plan) เมื่อแผนกำรตรวจสอบประจำปี
ได้รับกำรอนุมัติแล้ว ผู้ตรวจสอบภำยในนำเรื่องหรือกิจกรรมที่ระบุในแผน มำจัดทำเป็นแผนกำร
ปฏิบัติงำน (Engagement Plan) ซึ่งจะมี่รำยละเอียดของเรื่องและหน่วยรับตรวจ วัตถุประสงค์ในกำร
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ปฏิบัติงำน ขอบเขตในกำรปฏิบัติงำน แนวทำงกำรปฏิ บัติงำน ชื่อผู้ตรวจสอบและระยะเวลำที่จะ
ตรวจสอบ
7. เสนอขอควำมเห็นชอบแผน ผู้ตรวจสอบภำยใน จัดทำแผนกำรปฏิบัติงำนเสนอให้
ผู้อำนวยกำร หน่วยตรวจสอบภำยในให้ควำมเห็นชอบก่อนดำเนินกำรตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
1. ศึกษำ วิเครำะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มำตรฐำน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรประกัน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ มำตรฐำนกำรศึกษำชำติ มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มำตรฐำน
กำรศึกษำ เพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของ สมศ. ควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น และ
มำตรฐำนหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ และนำเสนอคณะกรรมกำรเขต
พื้นที่ให้ควำมเห็นชอบ และประกำศใช้
2.1 จั ด ท ำมำตรฐำนกำรศึ ก ษำ มำตรฐำนกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนของเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำชำติ มำตรฐำนกำรศึกษำในแต่ละระดับ และแสดง
เอกลักษณ์ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.2 นำมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ เสนอคณะกรรมกำรเขตพื้นที่
ให้ควำมเห็นชอบ
2.3 ประกำศใช้ ม ำตรฐำนกำรศึ ก ษำ แจ้ ง สถำนศึ ก ษำในสั ง กั ด และหน่ ว ยงำนที่
เกี่ยวข้องทรำบ
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึก ษำ
อย่ำงเป็นระบบ
3.1 สร้ำงควำมตระหนัก ควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้บุคลำกรของเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
สถำนศึ ก ษำ เกี่ ย วกั บ กำรประกั น คุ ณ ภำพภำยในสถำนศึ ก ษำตำมกฎกระทรวงว่ ำ ด้ ว ย ระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 และประกำศคณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพภำยในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกัน
คุณภำพภำยใน ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2554 ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2559 และที่เพิ่มเติม
3.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำจัดทำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
และนำไปใช้ในกำรดำเนินงำนระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
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3.3 กำหนดแนวปฏิบัติในกำรจั ดท ำรำยงำนประจ ำปี ที่เ ป็นรำยงำนกำรประเมิ น
คุณภำพภำยใน
3.4 รวบรวม และสั ง เครำะห์ จุ ด เด่ น จุ ด ที่ ค วรพั ฒ นำ จำกรำยงำนกำรประเมิน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
3.5 จัดทำสรุปรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
4. กำรนิเทศ ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4.1 วิเครำะห์และสรุ ปผล กำรรำยงำนกำรประเมินคุ ณภำพภำยใน และผลกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก
4.2 จัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ(ระยะ 3-5ปี) และ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีที่สอดคล้องกัน
4.3 ดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ มำตรกำร และกำรปฏิบัติที่กำหนดตำมแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจำปี
4.4 นิเทศ ติดตำม ผลกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
4.5 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลเพื่อแสดง จุดเด่น จุดควรพัฒนำ
5. ประเมินผลกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
5.1 ประเมิ น ผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำตำมระบบประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
5.2 วิ เ ครำะห์ ผ ลกำรประเมิ น และน ำผลมำใช้ เ พื่ อ วำงแผนกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพ
กำรศึกษำ
6. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจั ด ท ำเอกสำรเผยแพร่ และนำผลกำรประเมิ น ไป
วำงแผนปรับปรุงกำรดำเนินงำน
มีระบบกำรป้องกัน หรือ กำรตรวจสอบเพื่อ ป้องกันกำรละเว้น กำรปฏิบั ติ หน้ ำ ที่ ต ำม
ภำรกิจหลัก
1. มีกำรติดตำมส่งใช้เงินยืมรำชกำร
2. มีมำตรกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยของ สพม.29
3. มีศูนย์รับเองเรียน/ร้องทุกข์
4. มีกำรคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
5. มีหลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ข้ำรำชกำรครู
6. มีกำรสำรวจควำมพึงพอใจและควำมคิดเห็นของ
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7. มีหลักเกณฑ์และวิธีกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ
8. มีบัญชีลงเวลำกำรมำปฏิบัติรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
9. มีหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกลี่ยอัตรำกำลังของข้ำรำชกำรครู
10. มีกำรจัดทำแผนกำรรับนักเรียนและอัตรำกำลัง 15 ปี
EB4 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส
อย่างไร
1. ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ไม่ได้
รั บ จั ด สรรงบประมำณในหมวดงบลงทุ น (ค่ ำ ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ ำ ง) จึ ง ไม่ มี ก ำรจั ด ทำ
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ตำมประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
2. ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 มี
กำรดำเนินกำรจัดหำพัสดุ 2 วิธี คือ วิธีตกลงรำคำและวิธีเฉพำะเจำะจง และมีกำรเผยแพร่ข้อมูลอย่ำง
เป็นระบบเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 บนเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 (http://www.secondary29.go.th/fdownload/
2017913101902.pdf)
EB5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างไร
โครงกำรที่ 1
ชื่อโครงกำร จ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรกำรดำเนินกำรขับเคลื่อน เฝ้ำระวัง ป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
โดยวิธีตกลง มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
ระยะเวลำตำมที่ กฎหมำยของแต่ ล ะหน่วยงำนกำหนด ได้ ด ำเนิ น กำร กำรจ้ ำ งที่ ป รึ กษำ
โครงกำรกำรดำเนินกำรขับเคลื่อน เฝ้ำระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ดำเนินกำรจัดจ้ำงโดยวิธีตกลง เนื่องจำก
เป็นกำรจ้ำงในกรณีที่ทรำบแน่ชัดว่ำผู้เชี่ยวชำญในงำนที่จะให้บริกำรตำมที่ต้องกำรมีจำนวน
จำกัด ไม่เหมำะสมที่จะดำเนินกำรด้วยวิ ธีคัดเลือก และเป็นกำรจ้ำงที่มีค่ำงำนจ้ำงไม่เกิน
2,000,000 บำท และเป็นไปตำมหนังสือนำยกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) 1204 / ว2314 ลงวันที่
14 มีนำคม 2538 เรื่อง แนวทำงปฏิบัติในกำรจ้ำงมหำวิทยำลัยของรัฐในกำรบริกำรด้ ำน
วิชำกำรและกำรวิจัย จึงไม่มีกำรเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงล่วงหน้ำ
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กำรจ้ำงที่ปรึกษำโครงกำรกำรดำเนินกำรขับเคลื่อน เฝ้ำระวัง ป้องกันและแก้ไข
ปั ญ หำยำเสพติ ด ในสถำนศึ ก ษำสั ง กั ด ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน
ดำเนินกำรจัดจ้ำงโดยวิธีตกลง เนื่องจำกเป็นกำรจ้ำงในกรณีที่ทรำบแน่ชัดว่ำผู้เชี่ยวชำญใน
งำนที่จะให้บริกำรตำมที่ต้องกำรมีจำนวนจำกัด ไม่เหมำะสมที่จะดำเนินกำรด้วยวิธีคัดเลือก
และเป็นกำรจ้ำงที่มีค่ำงำนจ้ำงไม่เกิน 2,000,000 บำท และเป็นไปตำมหนังสือนำยกรัฐมนตรี
ที่ นร(กวพ) 1204 / ว2314 ลงวันที่ 14 มีนำคม 2538 เรื่อง แนวทำงปฏิบัติในกำรจ้ำง
มหำวิทยำลัยของรัฐในกำรบริกำรด้ำนวิชำกำรและกำรวิจัย จึงไม่มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์
กำรพิจำรณำกำรคัดเลือก
โครงกำรที่ 2
ชื่ อ โครงกำร ซื้ อ วั ส ดุ ส ำนั ก งำน โดยวิ ธี ต กลงรำคำ วงเงิ น งบประมำณ
309,696.00 บำท
มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ ำ
ระยะเวลำตำมที่กฎหมำยของแต่ละหน่วยงำนกำหนด โดยกำรจัดซื้อวัสดุสำนักงำน โดยวิธีตก
ลงรำคำ เป็นกำรจัดซื้อตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 39
กำหนดให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุติดต่อตกลงรำคำกับผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงแล้วให้หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ
จั ด ซื้ อ หรื อ จ้ ำ งภำยในวงเงิน ที่ ไ ด้ รั บ ควำมเห็ นชอบจำกหั ว หน้ ำ ส่ ว นรำชกำร จึ ง ไม่ มี ก ำร
ประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดซื้อวัสดุสำนักงำน โดยวิธีตกลงรำคำ เป็นกำรจัดซื้อ
ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้ วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 39 กำหนดให้เจ้ำหน้ำ ที่
พัสดุติดต่อตกลงรำคำกับ ผู้ข ำยหรือ ผู้รับ จ้ำงแล้วให้ หัวหน้ำ เจ้ ำหน้ำ ที่พัส ดุจั ดซื้อหรื อ จ้ ำ ง
ภำยในวงเงินที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร จึงไม่มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์
กำรคัดเลือก/ตัดสินผลกำรคัดเลือก
โครงกำรที่ 3
ชื่อโครงกำรจ้ำงลูกจ้ำง สพฐ. โดยวิธีตกลงรำคำ วงเงินงบประมำณ 105,293
.70 บำท มี ก ำรประกำศเผยแพร่กำรจั ด ซื้อ จั ดจ้ ำ งแต่ ล ะโครงกำรล่ วงหน้ำ ไม่น้ อยกว่ำ
ระยะเวลำตำมที่กฎหมำยของแต่ละหน่วยงำนกำหนด โดยกำรจัดซื้อวัสดุสำนักงำน โดยวิธีตก
ลงรำคำ เป็นกำรจัดซื้อตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 39
กำหนดให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุติดต่อตกลงรำคำกับผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงแล้วให้หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ
จั ด ซื้ อ หรื อ จ้ ำ งภำยในวงเงิน ที่ ไ ด้ รั บ ควำมเห็ นชอบจำกหั ว หน้ ำ ส่ ว นรำชกำร จึ ง ไม่ มี ก ำร
ประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
กำรจัดซื้อวัสดุสำนักงำน โดยวิธีตกลงรำคำ เป็นกำรจัดซื้อตำมระเบียบสำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 39 กำหนดให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุติดต่อตกลงรำคำ
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กับผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงแล้วให้หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุจัดซื้อหรือจ้ำงภำยในวงเงินที่ได้รับควำม
เห็นชอบจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร จึงไม่มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรคัดเลือก/ตัดสินผลกำร
คัดเลือก
โครงกำรที่ 4
ชื่ อ โครงกำรจั ด ท ำเอกสำรประชำสั ม พั น ธ์ โดยวิ ธี เ ฉพำะเจำะจง วงเงิ น
งบประมำณ 102,000.00 บำท มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำร
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำระยะเวลำตำมที่กฎหมำยของแต่ละหน่วยงำนกำหนด โดยกำรจัดทำ
เอกสำรประชำสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ซึ่งเป็นไปตำม พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 มำตรำที่ 56 (2) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพำะเจำะจง (ข)
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่มีกำรผลิต จำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือให้บริกำรทั่วไป และมีวงเงินในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง ตำมระเบียบกระทรวงกำร
คลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 ควำมว่ำ “กรณี
ตำมมำตรำ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้เจ้ำหน้ำที่เจรจำตกลงกับผู้ประกอบกำรที่มีอำชีพหรือ
รับจ้ำงนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ซื้อหรือจ้ำงได้ภำยในวงเงินที่ได้รับควำมเห็นชอบ
จำกหัวหน้ำหน่วยงำนภำครัฐ ตำม พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
2560 มำตรำ 11 ให้หน่วยงำนของรัฐจัดทำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำ งประจำปี และประกำศ
เผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำงและของหน่วยงำนรัฐตำมวิธีกำรที่
กรมบัญชีกลำงกำหนด และให้ปิดประกำศโดยเปิดเผย ณ สถำนที่ปิดประกำศของหน่วยงำน
ของรัฐนั้น เว้นแต่ (2) กรณีที่วงเงินในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมี
ควำมจำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขำยทอดตลำด ทั้งนี้ตำมมำตรำ 56 (2)
(ข) (ง) หรือ (ฉ) ซึ่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ได้จ้ำงจัดทำเอกสำร
ประชำสัมพันธ์ ตำมตำม พ.ร.บ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
มำตรำที่ 56 (2) (ข) จึงไม่มีกำรจัดทำประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
โครงกำรจัดทำเอกสำรประชำสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพำะเจำะจง ซึ่ง เป็นไปตำม
พ.ร.บ.กำรจัดซื้ อ จัด จ้ ำงและกำรบริห ำรพั ส ดุ ภำครั ฐ พ.ศ. 2560 มำตรำที่ 56 (2) กรณี
ดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพำะเจำะจง (ข) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่มีกำรผลิต จำหน่ำย ก่อสร้ำง
หรือให้บริกำรทั่วไป และมีวงเงินในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้ง หนึ่งไม่เกินวงเงินตำมที่กำหนดใน
กฎกระทรวง ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพั ส ดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 ควำมว่ำ “กรณีตำมมำตรำ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้เจ้ำหน้ำที่
เจรจำตกลงกับผู้ประกอบกำรที่มีอำชีพหรือรับจ้ำงนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ซื้อ
หรือจ้ำงได้ภำยในวงเงินที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งสำนักงำนเขต
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พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ได้จ้ำงจัดทำเอกสำรประชำสัมพันธ์ ตำมตำม พ.ร.บ.กำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 มำตรำที่ 56 (2) (ข) เจ้ำหน้ำที่จึง
สำมำรถเจรจำตกลงกับผู้ประกอบกำรที่มีอำชีพหรือรับจ้ำงนั้นโดยตรง
โครงกำรที่ 5
ชื่อโครงกำร ซื้อหมึกเครื่องถ่ำยเอกสำร โดยวิธีตกลงรำคำ วงเงินงบประมำณ
100,000.00 บำท กำรจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ำยเอกสำร โดยวิธีตกลงรำคำ เป็นกำรจัดซื้อตำมระเบียบ
สำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 39 กำหนดให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุติดต่อตกลงรำคำกับ
ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงแล้วให้หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุจัดซื้อหรือจ้ำงภำยในวงเงินที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก
หัวหน้ำส่วนรำชกำร จึงไม่มีกำรประกำศเผยแพร่กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ำยเอกสำร
โดยวิธีตกลงรำคำ เป็นกำรจัดซื้อตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 39
กำหนดให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุติดต่อตกลงรำคำกั บผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงแล้วให้หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุจั ดซื้อ
หรือจ้ำงภำยในวงเงินที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร จึงไม่มีกำรเผยแพร่หลักเกณฑ์
กำรคัดเลือก/ตัดสินผลกำรคัดเลือก
EB6 หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร
1. มีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
2. มีผลกำรนำผลกำรวิเครำะห์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 มำใช้
ในกำรปรับปรุงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
EB7 หน่วยงานของท่านมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานอย่างไร
1. เว็บไซต์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
http://secondary29.go.th/
2. หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์
3. สื่อ Social media , Application Line , Facebook , Youtube
4. สถำนีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวีสื่อสร้ำงสุข (HEAD LINE) , สื่อวิทยุ
EB8 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการอย่างไร
สพม.29 ได้ มี น โยบำยในกำรบริห ำรจัด กำรเกี่ ยวกับ รับ เรื่องร้ อง ร้ อ งทุ ก ข์ กำรแจ้ ง
เบำะแส ติชม แก่ประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อนหรือเสียหำย หรืออำจเดือดร้อน หรือเสียหำยจำก
กำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำหรือในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
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กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 หรือควำมจำเป็นต้องให้สถำนศึกษำหรือสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 29 ให้กำรช่วยเหลือหรือคุ้มครอง โดยกำหนดให้มีกำรดำเนิน กำรตั้ง แต่วันที่ 3
ตุลำคม 2558 แล้วนั้น และได้กำหนดช่องทำงกำรร้องเรียน ดังนี้
1. ร้องเรียนด้วยตนเอง
1) ห้องผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 หรือศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 /หรือห้องนิติกร
2) กล่องรับเรื่องร้องเรียน ชั้น 1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
2. ร้องเรียนผ่ำนระบบออนไลน์ทำงเว็บไซต์
1) เว็บไซด์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
www.secondary29.go.th
2) เว็บไซด์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
https://sites.google.com/site/complaintospm29
3. ร้องเรียนทำงโทรศัพท์/โทรสำร
3.1 หมำยเลขโทรศัพท์ 045-422-185
3.2 หมำยเลขโทรสำร 045-422-186
4. ร้องเรียนผ่ำนจดหมำย/หนังสือรำชกำร
จดหมำยหรือเอกสำรร้องเรียนร้องทุก ข์ส่ง ถึง “ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้ น ที่
กำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต 29 ศู น ย์ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรีย น/ร้อ งทุ ก ข์ ส ำนั ก งำนเขตพื้ นที่ ก ำรศึ กษำ
มัธยมศึกษำ เขต 29 อำคำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ชั้น 1 เลขที่ 298 หมู่ที่
9 ถนนเลี่ยงเมืองอุบลรำชธำนี ตำบลกุดลำด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000”
5. ร้องเรียนทำงอีเมล์ complaintospm29@gmail.com
6.ร้องเรียนผ่ำนช่องทำงอื่นๆ เช่น ข่ำวโทรทัศน์ ข่ำวหนังสือพิมพ์ สังคมออนไลน์
ได้ประกำศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สพม.29 ตั้ง แต่วันที่ 3 ตุลำคม
2558 ได้แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ประจำศูนย์ฯ เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับรับเรื่องร้อง ร้องทุกข์ กำร
แจ้ง เบำะแส ติชม เสนอข้อคิดเห็นให้บริกำรแก่ประชำชนในกำรรับทรำบควำมคิดเห็นคำแนะนำ
ภำรกิจ บทบำทหน้ำที่ โครงกำรต่ำงๆ ให้บริกำรข้อมูลแก่ประชำชนที่ไ ด้รับควำมเดือดร้อ นหรื อ
เสียหำย หรืออำจเดือดร้อน หรือเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในสถำนศึกษำหรือในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 หรือควำมจำเป็นต้องให้
สถำนศึกษำหรือสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ให้กำรช่วยเหลือหรือคุ้มครอง ผ่ำน
ช่องทำงกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ ของบุ ค คลและหน่วยงำนอื่นส่ง เรื่องให้ด ำเนินกำร และแต่ง ตั้ ง
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เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 29 ตำมคำสั่งที่ 766/2559 ลงวันที่ 22 ธันวำคม 2559
ได้กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนกำรตอบสนองหรือรำยงำนผลกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทรำบ ซึ่งปรำกฏในคู่มือกำรดำเนินงำนให้ถือปฏิบัติ โดยกำรติดตำมแก้ไ ข
ปัญหำข้อร้องเรียนให้ผู้ที่รับผิดชอบงำนที่เกี่ยวข้องรำยงำนผลกำรดำเนินกำรแจ้งให้ผู้ร้องเรียนหรือ
หน่วยงำนทรำบ
1. ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ กำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง : จำกกำรด ำเนิ น งำนที่ ผ่ ำ นมำไม่ มี ข้ อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
2. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนหรือกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน : ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ สพม.29 ได้รวบรวมและรำยงำนสรุ ปกำรจั ดกำรข้อร้ องเรี ยน/ร้องทุก ข์ ให้
ผู้บริหำรทรำบทุกเดือน และจัดทำข้อมูลสำรสนเทศ รวบรวมรำยงำนสรุปข้อร้องเรียนหลังจำกสิ้น
ปีงบประมำณ เพื่อนำมำวิเครำะห์กำรจัดกำรข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในภำพรวมของหน่วยงำน เพื่อ
ใช้เป็นแนวทำงในกำรแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนำกำรดำเนินงำนต่อไป
EB9 หน่ ว ยงานของท่ า นมี ก ารด าเนิ น การเพื่ อ ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นใน
หน่วยงานอย่างไร
มีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของ
กลุ่ม/หน่วย ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
2. รำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรปฏิบัติง ำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ประจำปีงบประมำณ 2560
3. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
การจัดทาคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติง ำน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ข้ำรำชกำรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 พ.ศ.2560
2. คู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ข้ำรำชกำรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 พ.ศ.2560
3. คู่ มื อ กำรปฏิ บั ติ ง ำนแนวทำงกำรตรวจสอบควำมเกี่ ย วข้ อ งระหว่ ำ งเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และผู้เสนองำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
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การจัดทาคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4. ประกำศ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของข้ำรำชกำรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 พ.ศ. 2560
5. ประกำศเจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 29
6. ประกำศนโยบำยกำรสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่ง ใสในกำรบริหำรงำนสำนั กงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
7. ภำพกิจกรรมกำรดำเนินงำน โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำล
ในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (ภำยใต้ชื่อเขตสุจริต) กำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนประจำปีงบประมำณ 2560 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ระหว่ำงวันที่
8 – 11 กันยำยน 2560
การประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่อง
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่
1. โครงกำรโครงกำรเสริม สร้ ำงคุ ณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิ บำลในสถำนศึ ก ษำ
“ป้องกันกำรทุจริต” (ภำยใต้ชื่อเขตสุจริต) กำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี
งบประมำณ 2560
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรประชุมเชิง ปฏิบัติกำรโครงกำรเสริม สร้ ำ ง
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและธรรมำภิ บ ำลในสถำนศึ กษำ “ป้ อ งกั น กำรทุ จ ริต ” (ภำยใต้ ชื่ อ เขตสุ จ ริ ต)
ประจำปีงบประมำณ 2560 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
3. กำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิ
บำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (ภำยใต้ชื่อเขตสุจริต) ประจำปีงบประมำณ 2560 สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ระหว่ำงวันที่ 8 – 11 กันยำยน 2560
4. รำยงำนผลกำรดำเนินงำน โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำล
ในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (ภำยใต้ชื่อเขตสุจริต) กำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้ อ นประจ ำปี ง บประมำณ 2560 โดยมี ก ำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรโครงกำรเสริ มสร้ ำ งคุ ณ ธรรม
จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (ภำยใต้ชื่อเขตสุจริต) กำรปฏิบัติงำน
เพื่ อ ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ประจ ำปี ง บประมำณ 2560 ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
มัธยมศึกษำ เขต 29 ในวันที่ 8-9 กันยำยน 2560 ณ โรงแรมสวนริมเขื่อน อำเภอสิรินธร และวันที่
11 กันยำยน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
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5. รำยชื่อผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรร
มำภิบำลในสถำนศึ กษำ “ป้องกันกำรทุจริต ” (ภำยใต้ชื่อเขตสุจ ริต ) กำรปฏิบัติง ำนเพื่อป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมำณ 2560 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
ในวันที่ 8-9 กันยำยน 2560 ณ โรงแรมสวนริมเขื่อน อำเภอสิรินธร และวันที่ 11 กันยำยน 2560 ณ
ห้องประชุมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
1. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติง ำนเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในปีงบประมำณ 2560
2. บั น ทึ ก เสนอขอปรั บ ปรุ ง คู่ มื อประมวลจริ ยธรรมเกี่ย วกับ ปฏิ บั ติ ง ำนเพื่อ ป้ องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของข้ำรำชกำรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ประจำปี
งบประมำณ 2559 เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนได้ถือปฏิบัติ โดยสอดคล้อง
กับผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3. จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนแนวทำงกำรตรวจสอบควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และผู้เสนองำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของกลุ่มบริหำรงำน
กำรเงินและสินทรัพย์
4. รำยงำนกำรประชุมของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
EB 10 หน่วยงานของท่านมีการดาเนินการด้านการป้อ งกันและปราบปรามการ
ทุจริตในหน่วยงานอย่างไร
กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุ จริต
ของหน่วยงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 เพื่อนำมำปรับแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต ปีงบประมำณ พ.ศ.2560
มีกำรดำเนินกำร แต่งตั้งคณะทำงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 และดำเนินกำร ดังนี้
1. มีกำรรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตของหน่วยงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
2. วิเครำะห์ปัญหำ/อุปสรรคในกำรดำเนินงำน เพื่อปรับแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560
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3. มีกำรเสนอแนะ/แนวทำงแก้ไขกำรดำเนินงำน เพื่อปรับแผนปฏิบัติกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560
4. ดำเนินกำรจัดทำเอกสำร ดังนี้
4.1 สรุปผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ
หน่วยงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 และเสนอผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ
4.2 แผนปฏิ บั ติ ก ำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต ของหน่ ว ยงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2560 และเสนอผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ
ผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 (เป็นโครงกำรที่หน่วยงำนดำเนินกำรในไตรมำสที่ 1 และไตรมำสที่ 2
ของปีงบประมำณ พ.ศ.2560)
1. แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ.2560 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 มีกระบวนกำรดำเนินงำน ดังนี้
1.1 แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ
หน่วยงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
1.2 นำสรุปผลกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ของหน่ ว ยงำน ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ.2559 มำเป็ น ฐำนข้ อ มู ล ในกำรจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำร
ประจำปี 2560
1.3 วิ เ ครำะห์ ปั ญ หำ/อุ ป สรรค และน ำข้ อ เสนอแนะจำกสรุ ป รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน ปี 2559 ในกำรดำเนินงำนจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ให้สอดคล้องกับควำมพร้อมและบริบทในปัจจุบัน
1.4 มอบหมำยให้ค ณะกรรมกำร จัดทำรำยละเอีย ดโครงกำรเพื่อน ำมำบรรจุ ล ง
ในแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
1.5 ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไ ข พัฒนำให้แผนปฏิบัติ ก ำรมี
ควำมถูกต้อง สมบูรณ์
1.6 จั ด ท ำรู ป เล่ ม เอกสำรแผนปฏิ บัติ ก ำรป้ อ งกั นและปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ตของ
หน่วยงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ฉบับ
สมบูรณ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ
1.7 เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์แผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ให้
ผู้เกี่ยวข้องทรำบ
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2. กำรจัดทำเอกสำรสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตของหน่วยงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต 29 และมีกระบวนกำรดำเนินงำน ดังนี้
2.1 แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำเอกสำรสรุปผลกำรดำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต ของหน่ว ยงำน ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ.2560 ส ำนั ก งำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้ง บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้น ที่
กำรศึกษำ และบุคลำกรจำกโรงเรียน
2.2 ประชุมคณะทำงำนเพื่อมอบหมำยภำรกิจทั้งในส่วนของกำรประเมิน EBIT และ
กำรจัดทำเอกสำรรำยงำนสรุปตำมผลกำรดำเนินงำนโครงกำรในรูปแบบรำยงำนกำรวิจัย โดยเน้นกำร
มีส่วนร่วม มีกำรแลกเปลี่ยนและสนับสนุนข้อมูลสำรสนเทศซึ่งกันและกัน
2.2.1 สรุ ป รำยงำนโครงกำรเสริม สร้ำ งคุ ณ ธรรมจริย ธรรมและธรรมำภิบำล
ในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต” (ภำยใต้ชื่อเขตสุจริต) กำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
2.2.2 สรุ ป รำยงำนกำรจั ด นิ ท รรศกำรน ำเสนอและสรุ ป ผลกำรด ำเนิ น งำน
ตำมแนวทำงกำรดำเนินงำนเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม และธรรมำภิบำล “ป้องกันกำรทุจริต”
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560
2.3 นำข้อมูล สำรสนเทศ จำกกำรดำเนินงำนและกำรสรุปรำยผลกำรดำเนินงำน/
โครงกำร มำรวบรวมและเรียบเรียง ให้มีควำมสอดคล้องและสมบูรณ์
2.4 ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข พัฒนำให้เอกสำรสรุปรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร มีควำมถูกต้อง สมบูรณ์
2.5 จัดทำรูปเล่มเอกสำรสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต ของหน่ ว ยงำน ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ.2560 ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ
2.6 เผยแพร่ ประชำสั ม พั น ธ์ ส รุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบั ติ กำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ
2.7 น ำเอกสำรสรุ ป รำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนตำมแผนปฏิ บั ติ ก ำรป้ อ งกั น และ
ปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ไปใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของหน่วยงำน ประจำปีง บประมำณ พ.ศ.2561
ต่อไป
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คาถาม EB 11 : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่านมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสอย่างไร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 29 ได้มีกำรรวมกลุ่มของเจ้ำหน้ำที่ใ น
หน่วยงำนเพื่อกำรบริหำรที่โปร่งใส ดังต่อไปนี้
1.ตั้งคณะกรรมการทีมประสาน
1.1 ประชุมวำงแผนกำรขับเคลื่อนโครงกำร (เขตสุจริต) อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
1.2 ดำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำร (เขตสุจริต) 6 โครงกำร 20 กิจกรรม
1.3 สรุป รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
2. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสนั บ สนุ น การบริ ห ารงานส านั ก งานที่ มี คุ ณ ธรรมความ
โปร่งใสในระบบราชการ โดยมีวัตถุประสงค์
2.1 เพื่อประเมินสถำนกำรณ์ที่เอื้อต่อกำรสุ่มเสี่ยงกำรทุจริตในองค์กร
2.2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน
2.3 เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในเรื่องนโยบำยองค์กร กฎระเบียบต่ำง ๆ
2.4 เพื่อกำรทำงำนเป็นทีมและร่วมกันตัดสินใจแก้ไขปัญหำขององค์กร
2.5 เพื่อกำรพัฒนำ ปรับปรุงกำรปฏิบัติง ำนของบุคลำกรให้เกิดควำมโปร่ง ใสและ
เป็นธรรม
2.6 เพื่อกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ ำงกลุ่ มในสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ ก ษำ
มัธยมศึกษำเขต 29
2.7 เพื่อให้มีกลไกกำรตรวจสอบคำร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต
แนวทำงกำรดำเนินงำน
1. บุคลำกรแต่ละกลุ่ม ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 29 ปรึกษำ
เกี่ยวกับภำระงำนในกลุ่มที่ได้ดำเนินกำรแล้ว และผลกำรดำเนินงำนรวมทั้ง ปัญหำ อุปสรรคต่ำง ๆ
รวมทั้งภำระงำนจะต้องดำเนินกำรต่อไป สรุปและเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอในกำรประชุมเดือนละ 1
ครั้ง
2. ประธำนคณะกรรมกำรนำเสนอข้อมูลที่เตรียม ในข้อ 1 เสนอในที่ประชุมพบปะ
พูดคุยกัน เดือนละ 1 ครั้ง
3. สมำชิกกลุ่มแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น รับฟังประเด็นของทุกกลุ่มบำงประเด็นต้อง
ร่วมพิจำรณำ
4. น ำผลกำรประชุ ม บั น ทึ ก เสนอผู้ อ ำนวยกำรเขตพื้ นที่ ก ำรศึ ก ษำพิจ ำรณำแนว
ทำงกำรแก้ไขและพัฒนำ
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ประเด็นกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
1. แนวโน้มสถำนกำรณ์ที่เอื้อต่อกำรสุ่มเสี่ยงกำรทุจริตในองค์กร
2. ขำดกำรติดตำม ควบคุมและตรวจสอบจนกลำยเป็นช่องโหว่ ให้มีกำรทุจริตกัน
เกิดขึ้นในองค์กร
3. กำรมองข้ำมถึงปัญหำกำรทุจริตในองค์กรทั้ง ๆ ที่ทรำบ จนกลำยให้เป็นปัญ หำ
ลุกลำมในองค์กร
4. กำรหำแนวทำงมำตรกำร แนวทำงแก้ไข
ผลกำรประชุม
1. ควรมีกลไกกำรตรวจสอบคำร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต
2. ควรมีกำรจัดทำคู่มือป้องกันกำรทุจริตในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมกรอบงำน
3. ควรจัดกิจกรรม กำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมำภิบำล
4. ควรจัดกิจกรรม พัฒนำคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. คณะกรรมการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สพม.29
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่มีคุณธรรมจริยธรรม ควำมโปร่ง ใส
ตรวจสอบได้ จำกผู้รับบริกำร ของ สพม. 29
กำรดำเนินงำน คณะกรรมกำรดำเนินกำรประเมินเดือนพฤษภำคมและรำยงำนผลต่อ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
2. การสารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้รับบริการเพื่อประเมินการบริการ
ที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการทางาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 จึงได้ดำเนินกำรสำรวจควำมพึง
พอใจใน
กำรรับบริกำรกลุ่มต่ำงๆ เพื่อนำข้อมูลมำประเมินกำรบริกำรที่มีคุณธรรมและ
ควำมโปร่ ง ใสในกำรท ำงำนของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต 29 โดยแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำร 2 สำย ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยใช้
แบบสอบถำม EIT และกำรสัมภำษณ์ ผู้บริหำรโรงเรียนและคณะครูโรงเรียน จำนวน 18 โรงเรียน
ในระหว่ำงวันที่ 4 – 6 กันยำยน 2560 จำนวน 3 รำยกำร ดังนี้
2.1 ผลการสารวจความพึงพอใจการบริการที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ทางานของบุคลากร ใน 6 กลุ่มและ 1 หน่วยงาน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29
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ผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจเพื่อประเมินกำรบริกำรที่มีคุณธรรมและควำมโปร่ง ในใน
กำรทำงำนของบุคลำกรในของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 6 กลุ่ม และ 1
หน่วย ซึ่งสำมำรถนำมำสรุปผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจเพื่อประเมินกำรบริกำรที่มีคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนของบุ คลำกรใน 6 กลุ่ม และ 1 หน่วย ของสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำ
มัธยมศึกษำเขต 29 ดังนี้
1.กลุ่มอานวยการ
ปัญหาการทางาน
1) กำรติดต่อหรือส่งงำนในภำคเช้ำ 08.00 น. เจ้ำหน้ำทียังไม่มำ พักกลำงวันเจ้ำหน้ ำ ที่ม ำ
ทำงำนบ่ำยโมง และหลังเวลำเลิกงำนไม่มีเจ้ำหน้ำที่รับเอกสำร
2) กำรสำเนำหนังสือ ต้องไปถ่ำยสำเนำนอกเขตพื้นที่ ระยะทำงไกล
3) กำรพูดจำของเจ้ำหน้ำที่ และกำรดำเนินกำรแต่ละเรื่องใช้เวลำนำน หรือปล่อยให้รอนำน
บำงอย่ำง สพม. มีข้อมูลแต่ไม่อำนวยควำมสะดวกให้ เช่น ต้นเรื่องที่ส่งจำก สพม. แต่ให้ครูกลับไปเอำ
ที่โรงเรียน ทำให้เสียเวลำ เสียค่ำเดินทำง
4) กำรสื่อสำรไม่ทันทันสมัยไม่สอดคล้ องกับยุคบริหำร 4.0 ขำดควำมชัดเจนในกำรสื่อ สำร
E-Office ตอบกลับล่ำช้ำหรือไม่ตอบกลับเลย และกำรรับส่งหนังสือหำยเอกสำรกำรส่งใช้ เช่น กำรเบิก
ค่ำเช่ำบ้ำน
และขอเลื่อนวิทยฐำนะกำรประสำนงำนอบรมพัฒนำครู (คูปอง) มีปัญหำควำมล่ำช้ำ ไม่ชัดเจน
5) กำรลงรับหนังสือรำชกำรไม่ค่อยกระตือรือร้นบำงครั้งเจ้ำหน้ำที่ไม่ค่อยสนใจครูที่มีติดต่อ
งำน ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีถำมไถ่ผู้มำติดต่องำนทำให้ครูผู้ติดต่องำนไม่รู้จะไปห้องไหน ให้ผู้ติดต่องำน
รอนำน มำติดต่อรำชกำรไม่น้อยกว่ำ 2 ครั้ง จึงสำเร็จ
6) กำรลงทะเบียนรับหนังสือจำกระบบสู่งำนอื่นๆ ที่รับผิดชอบช้ำ/เปิดอ่ำนแต่ไม่ Print out
ทำให้งำนฝ่ำยอื่นๆ ช้ำ และกำรสื่อสำรไม่ค่อยมีประสิทธิภำพ กำรรับส่งหนังสือมีปัญหำ
7) กำรเข้ำระบบ amss ครูหลำยคนเข้ำไม่ได้ แม้จะส่งชื่อและเลข 13 หลักให้เขตพื้นที่ฯ แล้ว
8) ตู้รับเอกสำรของเขตพื้นที่มีขนำดเล็กรับเอกสำรรำยงำนเป็นเล่ม ๆ ไม่ได้ และไม่มีกุญแจ
ล๊อคเกรงว่ำเอกสำรที่ส่งจะสูญหำย
9) กำรแจ้งหนังสือให้ปฏิบัติกระชั้นชิดมำกเกินไป ไม่มีเวลำให้ทำงโรงเรียนเตรียมกำร ขำด
ระบบ กำรรับส่งหนังสือที่เป็นระบบและให้ควำมเชื่อมั่นกับผู้ ติดต่อรำชกำร งำนรับหนังสือไม่ติดต่อ
ประสำนงำนกับงำนอื่น เช่น โรงเรียนนำส่งเงินประกันสัญญำ แต่งำนกำรเงินเขตฯ แจ้งว่ำโรงเรียนไม่
ส่งเงิน เป็นต้น
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10) บำงวันฝ่ำยบริหำรไม่มีผู้รักษำกำรณ์คุณครูเดินทำงไป-กลับ 200 กม. เพื่อนำหนังสือแต่
ไม่มีคน เซ็นหนังสือให้ ควรเพิ่มโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แต่ละงำนเพื่อควำมสะดวกในกำรให้บริกำร
ข้อมูล
ข้อเสนอแนะ
1) ควรมีเจ้ำหน้ำที่ประจำให้คำแนะผู้มำติดต่อรำชกำรและอำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อ
ประสำนงำนฝ่ำยต่ำงๆ กำรประชำสัมพันธ์กำรดำเนินงำนของเขตพื้นที่ในหลำกหลำยช่องทำง ควร
จัดระบบส่งและรับเอกสำร
2) ควรจัดเวรเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มรับหน้ำที่ตอนเช้ำ ช่วงพักกลำงวันและช่วงหลังเลิกงำนเพรำะ
โรงเรียนอยู่ไกล ใช้เวลำในกำรมำเขตพื้นที่มำกและ ค่ำน้ำมันสิ้นเปลือง
3) ควรมีกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรเครื่องถ่ำยเอกสำรไว้บริกำรและเจ้ำหน้ำที่ประจำ
4) ควรสื่อสำรรวดเร็ว ตรงประเด็นและชัดเจนควรทำงำนด้วยควำมกระตือรือร้นปรับบุคลิก
เจ้ำหน้ำที่ให้มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ ดี มีควำมกระตือรือร้นในกำรทำงำน สอบถำมผู้มำติ ดต่ องำนและ
ดำเนินกำรให้รวดเร็ว ควรดำเนินกำร One Stop Service และจัดบุคลำกรให้มีควำมเหมำะสมกั บ
หน้ำที่
5) ควรดำเนินกำรให้ครูทุกคนเข้ำระบบ amss ได้ควรเพิ่มเส้นทำงติดต่อหลำยทำงโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยก่อนเดินทำงไปติดต่อโดยตรงตู้รับเอกสำรของเขตพื้นที่ควรมีขนำดใหญ่ที่จะรับ
เอกสำรรำยงำนเป็นเล่ม ๆ ได้ ควรมีกุญแจล๊อคด้วย และกล้องวงจรปิดถึงตู้รับเอกสำร
6) ควรมีกำรตรวจสอบเอกสำรกำรลงทะเบียน ปรับปรุง เพิ่มเติม ในส่ว นของกำรลง
หนังสือในระบบให้ทันตำมเวลำมำทำงำนให้ตรงเวลำ มีระบบที่ดีในกำรติดต่อประสำนงำน เอกสำรทุก
อย่ำงควรมีกำรจัดทำสำเนำไว้ให้เป็นระเบียบในแต่ละโรงเรียน และมีกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนและ
จำนวนแผ่นและมีหลักฐำนกำรรับเอกสำรซึ่งเกี่ยวกับหลักฐำนงำนกำรเงินและงำนบุคคล
7) ควรมีระบบสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรติดต่อรำชกำร อยำกให้มีคนรักษำกำรณ์ในเขตฯ
อย่ำงน้อย 1 คน คุณครูจะได้ไม่เสียเวลำเดินทำงหลำยรอบ ใส่ใจทุกเอกสำร เก็บเอกสำรให้เรียบร้อย
เพิ่มจุดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกำรให้บริกำร
2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ปัญหาการทางาน
1) ขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำ กำรตรวจสอบเอกสำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำ (ครูคูปอง) ไปติดต่อหรือส่ง
งำนเช้ำเจ้ำหน้ำทียังไม่มำ พักกลำงวันเจ้ำหน้ำที่มำทำงำน 13.30 น. และตอนเลิกงำนไม่มีเจ้ำหน้ำที่
รับเอกสำร
2) กำรกำหนดกำรจ่ำยอบรมครูคูปอง (10,000) เรื่องรำยละเอียดกำรจ่ำยค่ำเดินทำงไม่ตรง
กับควำมจริงเนื่องจำกโรงเรียนไม่มีรถประจำทำงผ่ำน
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3) กำรโอนเงินสวัสดิกำรไม่มีกำรแจ้งให้เจ้ำตัวทรำบ และกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรของครู
หำยติดตำมไม่ได้เป็นบำงคน และกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยไปรำชกำรล่ำช้ำ 6–7 เดือน ทำให้เกิดปัญหำควำม
ไม่แน่ใจว่ำเรื่องมีควำมเคลื่อนไหวอย่ำงไร
4) กำรพูดจำของเจ้ำหน้ำที่กำรเงินบำงคนน้ำเสียงกระด้ำงเกินไป และเจ้ำหน้ำที่บำงคนขำด
จิตอำสำด้ำนกำรบริกำร
5) มีควำมผิดพลำดในกำรเบิกจ่ำยเช่นเงินเดือนผิดไม่มีกำรประชำสัมพันธ์ขั้นตอนในกำรเบิก
จ่ำยเงินแต่ละประเภท เจ้ำหน้ำที่มีน้อย และควำมชำนำญมีน้อย เอกสำรเรื่องเดียวกัน เช่น ส่งเรื่องยืม
เงินเวลำล้ำงเงินยืมต้องส่งเอกสำรแนบใหม่ไม่มีกำรส่งต่อกันทั้งที่ทำงำนห้องเดียวกันงำนเดียวกัน
เงินเดือนของลูกจ้ำงยังช้ำอยู่และบำงคนยังไม่ได้เลย
6) เจ้ำหน้ำที่ไม่รับโทรศัพท์ เจ้ำหน้ำที่ทำเอกสำรกำรเบิกจ่ำยของโรงเรียนหำยบ่อย ไม่มีควำม
ชัดเจนว่ำส่งเบิกจ่ำยแล้วเมื่อไรได้เงิน เจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถตอบคำถำมได้หรือตอบไม่ตรงประเด็น
7) ส่ ง เอกสำรหำยแล้ ว ไม่ รั บ ผิ ด ชอบ เอกสำรส่ ง ไปไม่ค รบทำงเขตไม่ ติ ด ต่ อ แจ้ ง กลั บ ให้
ดำเนินกำรแก้ไขซึ่งทำให้ล่ำช้ำ ตอบคำถำมไม่ชัดเจนและไม่ชี้แจงรำยละเอียดในกรณีมีข้อสงสัย
8) กำรหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ธนำคำรหักวันที่ 28 สิงหำคม 2560 แต่ไม่นำเข้ำธนำคำร ทำ
ให้ธนำคำรทวงเจ้ำตัว กำรหักเงินออมทรัพย์ มีบำงคนบันทึกว่ำจะส่งเองโดยไม่ให้หัก
9) กำรหักภำษีแ ต่ ละเดื อนไม่ ตรงกัน ไม่มีกำรชี้แจงกำรเบิก ค่ ำรั กษำพยำบำลกรณี ร หั ส
อุปกรณ์แพทย์นอกรำยกำรที่โรงพยำบำลรัฐเบิกได้
10) กำรเบิกจ่ำยเงินให้ผู้รับเหมำไม่ได้ 3 เดือนแรก แต่ได้ 3 เดือนหลัง
11) สพม. ไม่ค่อยจัดอบรมเกี่ยวกับระเบียบใหม่ ๆ
12) ค่ำเบิกค่ำรักษำพยำบำลและสวัสดิกำรศึกษำบุตรปี กำรศึกษำ 2560 ยังไม่ได้ทำให้เกิด
ควำมเดือดร้อน และกำรเบิกค่ำรักษำพยำบำลไม่สำมำรถตรวจสอบได้ กำรประสำนงำนทำงโทรศัพท์
ค่อนข้ำงที่จะติดต่อยำกไม่ว่ำจะเป็นทำงโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์สำนักงำน
13) กำรเบิกจ่ำยเงินประกันสัญญำล่ำช้ำ เงินตกเบิกบำงครั้งมีควำมผิดพลำด ไม่ไ ด้รับเงิน
หรือได้รับไม่ครบตำมจ ำนวนเจ้ ำหน้ ำที่ก ำรเงินที่โรงเรียนไม่ไ ด้ จ บกำรเงินบัญ ชีโ ดยตรง และกำร
เบิกจ่ำยสวัสดิกำรกำรศึกษำบุตรและค่ำรักษำพยำบำลล่ำช้ำไม่เป็นปัจจุบัน
14) กำรลงนำมรับรองเอกสำรกำรเงินบำงครั้งผู้มีอำนำจลงนำมไม่อยู่
15) กำรทำเงินเดือนล่ำช้ำ ระบบเอกสำรไม่ชัดเจน ขั้นตอนเยอะ พบปัญหำไม่แจ้งเจ้ำ ของ
เรื่องทันที และกำรโอนเงินทั้งเบิกผิดคนแล้วให้ไปตำมเรื่องเอง เจ้ำหน้ำที่เยอะ แต่งำนล่ำช้ำต้องรอ
นำน หักเงินเดือนผิดบอกว่ำเป็นเรื่องของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
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16) กำรแจ้งข่ำวสำรกำรพิจำรณำอนุมัติล่ำช้ำ จัดเก็บเอกสำรไม่เป็นระบบ บุคลำกรขำด
จิตสำนึกในกำรให้บริกำร(ทำงำนแทนกันไม่ได้) และกำรหักเงินออมทรัพย์ซึ่งมีบำงท่ำนทำบันทึกว่ำจะ
ส่งเองโดยไม่ให้หัก
17) กำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำ กำรให้บริกำรไม่ดีขำดกำรแนะนำช่วยเหลือโดยเฉพำะโครงกำรประชุม
ทวิศึกษำที่โรงแรมเอวำน่ำ วันที่ 17-18 ก.พ.2560 งบ สพฐ. โอนให้เขตแล้ว
ข้อเสนอแนะ
1) ควรมีควำมรวดเร็วในเรื่องกำรเบิกค่ำสวัสดิกำรเช่นค่ำเล่ำเรียนบุตร ค่ำรักษำพยำบำลควร
แจ้ง กำรโอนให้เจ้ำตัวรู้ด้วย ควรทำเป็นเอกสำรส่งเข้ำช่องรับหนังสือของโรงเรียน ควรจัดงบประมำณ
ลงโรงเรียนโดยตรงตำมรำยหัว และกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำร เช่น ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำศึกษำบุตร
อยำกให้รวดเร็ว มีกำรตรวจสอบและเร่งดำเนินกำร
2) ควรมีป้ำยประชำสัมพันธ์บอกขั้นตอนและเอกสำรกำรเบิกจ่ำ ยในแต่ ละประเภทเบอร์
โทรศั พ ท์ ที่ ติ ด ต่ อ ได้ ที่ ส ะดวก กำรเบิ ก จ่ ำ ยควรมี ก ำรแจ้ ง เป็ น ระบบชั ด เจนจั ด ให้ มี แ ผนผั ง กำร
ปฏิบัติงำนให้เป็นระบบ กำรชี้แจงหรืออธิบำยกรณีกำรเบิกจ่ำยนอกรำยกำรที่เป็นกรณีจำเป็น
3) มีกรอบระยะเวลำในกำรเบิกจ่ำยค่ำสวัสดิกำรให้ชัดเจนและแจ้งอุปสรรคปัญหำให้โรงเรียน
รับทรำบด้วย มีระบบกำรเบิกจ่ำยเป็น หมวดหมู่ที่ชัดเจน และกำรแจ้งเงินเมื่อได้รับอนุมัติหรือโอน
และดำเนินงำนโปร่งใสตรวจสอบได้
4) ควรเพิ่มเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน ปรับกำรให้บริกำร กำรพูดจำควรเพิ่ม/ใช้ปิยวำจำในกำรบริกำร
และพัฒนำบุคลำกรให้มีจิตสำนึกในกำรให้บริกำร
5) กำรหักเงินชำระหนี้ธนำคำรควรส่งธนำคำรให้เร็วเพรำะถ้ำเลยวันธนำคำรคิดดอกเบี้ย
รำยวัน มีกำรตรวจสอบและแจ้งเจ้ำตัวที่ได้รับเงินตกเบิก และแนบแบบฟอร์มกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้ทุก
โรงเรียนได้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน
6) มีกำรแสดงข้อมูลให้สำธำรณชนทรำบเพื่อ ควำมโปร่ง ใสในกำรบริห ำรจั ด กำร
เผยแพร่จัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบใหม่ ๆ เช่น กำรเงิน พัสดุ ควรมีกำรอบรมให้ครูรู้ค รู
กำรเงินและพัสดุโรงเรียน มีกำรติดตำมและช่วยเหลืออย่ำงต่อเนื่อง
7) เจ้ำหน้ำที่ควรมีจิตอำสำตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วน และมี เอกสำรตัวอย่ำง
ในกำรเขียน
8) กำรเขียนแบบรำยงำนต่ำงๆ ในขั้นตอนของกำรส่งหลักฐำนเจ้ำหน้ำที่ของเขตควร
ตรวจสอบทุกครั้งและลงหลักฐำนกำรรับหนังสือเอกสำรสำคัญ และมีหนังสือส่งถึงโรงเรียนให้ทรำบว่ำ
เอกสำรที่ส่งไม่ครบแจ้งผู้เกี่ยวข้องโดยเร็ว
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9) กำรลงนำมในเอกสำรรับรองกำรเงินควรมีผู้แทนที่มีอำนำจอยู่ลงนำม อยำกให้
เบิกจ่ำยตรงทุกเดือน เช่น วันที่ 24 ทุกเดือนเป็นต้น ควรสื่อสำรด้วย Social network / e-mail /
Line app / Messenger
10) ควรทำงำนเชื่อมโยงกับกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ควรปฏิบัติกำรหักเงินออมทรัพย์
เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปัญหาการทางาน
1) แฟ้ม กพ.7 กำรจัดกำรเอกสำรไม่เป็นปัจจุบันกำรรับรองเอกสำรยังไมมีผู้รับผิดชอบ ไม่มี
เจ้ำหน้ำที่บริกำรหำ กพ.7 ต้องเสียเวลำหำเองใช้เวลำนำนมำกเพรำะไม่ คุ้น ชิน กับกำรจัด ระบบ
เอกสำรและกำรจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบควรเป็นหมวดหมู่ กำรขอหลักฐำนแต่ละบุคคลไม่สะดวก
ไม่มีบริกำรถ่ำยเอกสำรต่ำงๆ
2) กำรส่งเอกสำรขอเลื่อนวิทยฐำนะ กำรบรรจุแต่งตั้ง กำรขอย้ำยมีปัญหำแจ้งกลับว่ำเอกสำร
ไม่ ค รบบำงกรณี ล่ ำ ช้ ำ ไม่ ทั น กำร และกำรเลื่ อ นวิ ท ยฐำนะทั้ ง แบบเก่ ำ และใหม่ ค วรมี ขั้ น ตอน
รำยละเอียดแจ้งให้ทรำบทำงหน้ำเว็บ
3) เอกสำรกำรแต่งตั้งกำรประเมินครูผู้ช่วย กำรเลื่อนวิทยฐำนะสูญหำยและล่ำช้ำเมื่อมี กศจ.
กำรประสำนงำนเรื่องย้ำยกับ กศจ. กำรแต่ง ตั้ง ครูที่โอนย้ำยมำจำก อบจ.มีควำม ล่ำช้ำทำให้เสี ย
โ
อ
ก
ำ
ส
ขำดควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติ
4) กำรส่งงำนแล้วงำนสูญหำยไม่ส่งต่อผู้เกี่ยวข้องเรื่องที่ส่งไปแล้วไม่ดำเนินกำร 3 เดือน ยังไม่
มีดำเนินกำรต้องไปอีกรอบและไม่ค่อยรับกำรอบรมเกี่ยวกับงำนบุคคล
5) กำรจัดเก็บเอกสำรของโรงเรียนที่ส่งมักสูญหำยไม่มีกำรสำเนำเอกสำรไว้ บุคลำกร
มีน้อยไม่เพียงพอให้บริกำรให้คำแนะนำไม่ทั่วถึงและไม่ชัดเจน เอกสำรในห้องบุ คคลควรเก็บเข้ำล็อก
เกอร์หรือตู้ให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย
6) กำรบริกำรเอกสำรประกอบกำรประเมินขำดกำรให้คำแนะนำกำรดำเนินกำรขออนุญำต
เช่น กำรส่งเอกสำรขออนุญำตศึกษำดูง ำนต่ำงประเทศ ส่งฟอร์มให้กรอกข้อมูลส่วนใหญ่เป็น pdf
ขำดควำมชัดเจนกำรไปรำชกำรออกคำสั่งของเขตไม่ ทันเวลำ และครูมำติดต่องำนยืนส่งเอกสำรนอก
ห้องแอร์
7) กำรทำบัตรข้ำรำชกำรล่ำช้ำส่งทำกว่ำจะได้เป็นเดือน ๆ บำงครั้งบอกว่ำบัตรยังไม่มำ ถ้ำ
เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบงำนบำงงำนไม่อยู่จะไม่มีใครในเขตดำเนินกำรแทนเลย ข้อมูลครูที่ผ่ำนกำรอบรม
TEPE Online ไม่ถูกต้องควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเลื่อนวิทยฐำนะ
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8) กำรติ ด ต่ อ ประสำนงำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ค่ อนข้ ำงที่ จ ะไม่ เ ป็น กัล ยำณมิ ต ร ขำดจิ ต อำสำกำร
ให้บริกำร กำรต้อนรับแขกหรือบุคคลที่เข้ำไปเขตบำงท่ำนไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสทำให้ผู้ไ ปใช้บริกำรไม่
สะดวกใจในกำรติดต่อและกำรบริกำรไม่ประทับใจครูไม่อยำกมำติดต่องำน
9) กำรแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่มีควำมคลำดเคลื่อนล่ำช้ำและเรื่องกำรปรับเงินเดือน
ครูบรรจุ 4+1 กับ 5 ปี กำรนับ 4+1 เขตอื่นได้ แต่ สพม.29 ไม่ได้
10) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จึงไม่เป็นปัจจุบัน (ร.ร.ส่งรำยงำนแล้ว) หนังสือรำชกำร Amss ส่ง
วันนี้ 4 โมงเย็น พรุ่งนี้ให้ส่งเขต (ไม่ทัน) ทำให้โรงเรียนเสียโอกำสหรือข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้ขำด
โอกำสของโรงเรียน
11) เจ้ำหน้ำที่เลือกปฏิบัติในกำรให้บริกำรกำรประสำนงำนภำยในองค์กรไม่ดูแลผู้มำติดต่อ
งำน เช่น ไปส่งงำนแต่เจ้ำหน้ำที่ไม่อยู่ ก็ไม่รับงำนแทนหรือประสำนให้เจ้ำหน้ำที่เขตเล่นไลน์กับเฟซบุ๊ค
ไม่ค่อยสนใจผู้ไปติดต่องำน
12) ปัญหำกำรติดต่อสื่อสำรทำงโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ของเจ้ำหน้ำที่ไม่เป็นปัจจุบันโทรไม่ติด/ติดต่อ
ไม่ได้
ข้อเสนอแนะ
1) บริกำรแบบฟอร์ม แบบรำยงำนต่ำง ๆ อย่ำงพอเพียง อำนวยควำมสะดวกในกำรขอสำเนำ
กพ.7 ควรตรวจนับเอกสำรและเซ็นรับโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ส่งควรลดขั้นตอนกำรขอเอกสำรกพ.7 เพื่อ
ประกอบกำรเลื่อนวิ ทยฐำนะ กำรขอย้ำยให้ปรั บ ปรุง ขั้นตอนไม่ ให้ เ จ้ ำตั วมำขอ กพ.7 มีตัวอย่ ำ ง
แบบฟอร์มให้สำมำรถปฏิบัติได้ถูกต้อง
2) ควรให้ระบบออนไลน์ amss หรือเพิ่มเจ้ำหน้ำที่ เพิ่มระบบเครือข่ำย ICT จัดระบบกำรเก็บ
ข้อมูลเพื่อให้บริกำรให้เป็นระบบปรับปรุงระบบจัดเก็บเอกสำร สำเนำเอกสำรส่งไว้เป็นโรงเรียนและเป็นรำย
เดือน
3) ควรมีอัตรำเจ้ ำ หน้ำ ที่ เพิ่ม ขึ้น จัดให้มี Flow chat ระบบกำรปฏิบัติง ำนให้ ชั ดเจนระบุ
ขั้นตอนกำรทำงำนของแต่ละเรื่องให้ชัดเจน มีระบบกำรให้บริกำรที่ดียิ่งขึ้น เจ้ำหน้ำที่ควรมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับครูผู้รับบริกำร มีกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
4) ควรจัดเอกสำรให้พร้อมสำหรับค้นหำข้อมูลบำงประกำรผิดต้องแก้ไขเจ้ำหน้ำที่ควรอธิบำย
และแนะนำผู้เกี่ยวข้องให้เข้ำใจจนกระจ่ำง และมีกำรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และใน
กลุ่มงำนควรมีผู้รับผิดชอบแทนกันได้หรือแต่ละงำนควรมีหลำยคน มีระบบกำรให้บริกำรที่ดียิ่งขึ้นและจัดให้
มีสถำนที่รับถ่ำยเอกสำร
5) ควรจัดอบรมให้ควำมรู้คณะครูและผู้บริหำรในกำรเลื่อนวิทยฐำนะ ควรดำเนินกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประเมินวิทยฐำนะให้เร็วกว่ำนี้ ควรจัดอบรมเกี่ยวกับงำนบุคคลอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
ทำงำนเชื่อมโยงกำรหักเงินเดือนกับกลุ่มกำรเงิน
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6) กำรพัฒนำครูตำมโครงกำร 10,000 บำท ควรมีกำรอบรมทบทวนงำนตำมหลักเกณฑ์ใหม่
เพื่อให้มีควำมเข้ำใจตรงกันมีกำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนกำรประสำนงำนกับสถำนที่จัดอบรม และ
ควรจัดทำแนวปฏิบัติในกำรประเมินครูผู้ช่วย
7) ควรให้ครูผู้มำติดต่อส่งงำนเข้ำมำนั่งในห้องแอร์ ควรส่งฟอร์มเป็นไฟล์ word และจัดทำ
รำยละเอียดในแต่ละตัวชี้วัดที่กรอกข้อมูล
8) ควรจัดระบบงำนเป็นระบบและรวดเร็ว อยำกให้มีกำรส่งเสริมสนับสนุนข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรในสังกัดให้มีควำมรู้ประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำง ๆ จัดหำชั้นวำงล็อกเกอร์ใส่เอกสำรให้เรียบร้อย
9) ควรพูดด้วยน้ำเสียงที่น่ำฟังและหน้ำตำที่ยิ้มแย้ม ภำพรวมเขตมีหน้ำที่บริกำรโรงเรียนแต่
เวลำไปติดต่องำนไม่ให้เกียรติตนเหมือนเรำเป็นตัวปัญหำ แต่ควำมรู้สึกครูอยำกให้เป็นมิตรมำกกว่ำ
10) กำรขอมีบัตรข้ำรำชกำรขอให้ เสร็ จภำยในวันที่ไ ปติดต่ อเพรำะโรงเรียนอยู่ไ กลจะไม่
สะดวกใน กำรไปติดต่อ สพม.29 บ่อยครั้ง
11) ควรปรับระบบอินเตอร์เน็ต สพม.29 กรณีให้ครูไปประชุมกรอกข้อมูล
12) ควรนำระบบสำรสนเทศของแต่ละกลุ่มงำน/งำนขึ้นเวปไซต์เพื่อติดต่อประสำนงำนงำน
สำรสนเทศของบุคคลควรมีมำตรฐำน กำรตรวจสอบและกำรเรียกใช้ได้ง่ำย
13) หนั ง สื อ จำกเขตควรระบุ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ และหมำยเลขโทรศั พ ท์ ที่ ใ ช้ ใ นกำรติ ด ต่ อ
ประสำนงำน น่ำจะมีลิงค์ประชำสัมพันธ์หรือขั้นตอนกำรทำงำนเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติในกำรทำงำน
14) กำรขอมีบัตรข้ำรำชกำรขอให้เสร็จภำยในวันที่ไปติดต่อ (One Stop Service)
15) โต๊ะเจ้ำหน้ำที่ควรมีป้ำยชื่อและบอกหน้ำที่ในแต่ละกลุ่มด้วย อยำกให้แนะนำกำรทำงำน
หรือเสนอแนะกำรติดต่องำนกับครูที่ไปติดต่องำนครูที่มำติดต่องำนในวันนั้นถ้ำไม่สำเร็จให้กำหนดวันสำเร็จให้
ชัดเจน
4. กลุ่มนโยบายและแผน
ปัญหาการทางาน
1) กำรจัดสรรงบประมำณล่ำช้ำไม่ตรงเวลำและมีขั้นตอนเยอะอำจทำให้รำยกำรจ่ำยไม่ตรง
ตำมเวลำกับผู้รับจ้ำง เอกสำรดำเนินกำรไม่ทันตำมกำหนดกำรจัดสรรงบประมำณบำงโครงกำรยัง
เลือกปฏิบัติ เอกสำรสำคัญในกำรดำเนินงำนมีน้อยแจกไม่ทั่วถึง ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่
เข้มข้น
2) กำรสื่อสำรกำรให้ข้อมูลกำรแจ้งหนัง สือรำชกำรงำนนโยบำยและแผนล่ำช้ำแต่พอจะให้
โรงเรียนรำยงำนต้องให้โรงเรียนส่งข้อมูลเร็วๆ
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3) กำรขอข้อมูลและกำรกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน ขอบ่อยมำก กำรกรอกข้อมูลเยอะและกระชั้น
ชิด กำรส่งข้อมูลเดียวซ้ำหลำยรอบ เช่น DMC คัดกรองนักเรียนยำกจนเยี่ยมบ้ำน เจ้ำหน้ำที่ให้ข้อมูล
ไม่ชัดเจน
4) กำรประสำนแผนงำนในเว็บไซต์ เช่น DMC (ข้อมูล 10 มิ.ย.) และ CCT (ควำมยำกจน)
5) กำรติ ด ตำมประเมินผลกำรด ำเนิ นงำน ระบบติ ด ตำมออนไลน์ กำรวำงแผนและกำร
ดำเนินกำรไม่เป็นไปตำมแผน จำนวนบุคลำกรไม่เพียงพอ
6) แจ้งกำรจัดทำแผนงบประมำณประจำปีไม่ชัดเจน เช่น กำรกำหนดส่ง กำรสรุปรำยงำน
ประจำปีและแผนงำนบำงครั้งต้องทำเพิ่มเติมแผน สพม.29 กับแผนโรงเรียนไม่ตรงกัน
ข้อเสนอแนะ
1) ควรเพิ่มบุคลำกรในกำรทำงำน เพิ่มอัตรำกำลังให้เพียงพอต่อกำรรำยงำนและงำนต่ำง ๆ
ควรส่งเอกสำรให้รวดเร็วเพื่อที่จะให้ทำงโรงเรียนได้มีเวลำจัดทำงำนให้เกิดประสิทธิภำพ
2) ควรมี ค วำมโปร่ ง ใสในกำรจั ด สรรงบประมำณในบำงโครงกำรให้ เ วลำในกำรจั ด ท ำ
รำยละเอี ย ดควรจั ด สรรงบประมำณให้ ม ำกขึ้ น แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรตรวจสอบที่ เ ป็ น รู ป ธรรม
จัดระบบกำรกรอกข้อมูลควรโอนงบให้ตรงเวลำและมีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจน
3) ควรจัดส่งเอกสำรสำคัญเกี่ยวกับแผนให้ทุกโรงเรียน
4) ควรแจ้งทุกโรงเรียนในกรณีมีงบประมำณและมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ควรลง
โรงเรียนดูสภำพจริงให้สอดคล้องกับควำมขำดแคลนของแต่ละโรงเรียนและให้เวลำในกำรจั ด ท ำ
รำยละเอียด
5) ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำโครงกำรแผนปฏิบัติกำรโดยกำรลงมือปฏิบัติจริง
จัดส่งเอกสำรสำคัญเกี่ยวกับแผนให้ทุกโรงเรียนและควรกำชับกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมแผน
6) ควรกำหนดเวลำให้แน่ชัดในกำรส่งเอกสำรสำคัญในเรื่องเร่งด่วน ควรมีกำรแจ้งล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย 3-5 วันและมีเอกสำรชี้แจงแนวกำรปฏิบัติขั้นตอนต่ำง ๆ ให้ชัดเจน
7) จัดระบบสำรสนเทศกำรจัดเก็บให้เป็นระบบมีฐำนข้อมูลของโรงเรียน ใช้ข้อมูลในกำรจัดสรร
งบประมำณให้มำกกว่ำนี้ มีระบบในกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรแบ่งปันข้อมูลเพื่อลดขั้นตอน
8) ควรแจ้งกำรโอนงบประมำณก่อนครบก ำหนดหลำยวัน (แจ้ง เดิมล่ำช้ำ ) จัดทำปฏิ ทิ น
แผนกำรปฏิบัติงำน อยำกให้พิจำรณำงบประมำณในแต่ละโครงกำรบำงโครงกำรใช้เงินงบประมำณ
เยอะมำกแต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนกับครูมีน้อยไม่เหมำะสมกัน
9) ควรมีโปรแกรมหลักหรือสำมำรถดึงข้อมูลที่ซ้ำซ้อนไม่ต้องมำกรอกใหม่หลำยรอบ
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5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปัญหาการทางาน
1) กำรจัดอบรมวันรำชกำรทำให้เสียเวลำสอนนักเรียนหนังสือแจ้ง อบรมล่ำช้ำ ทำให้เสีย
โอกำสในกำรเข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรม บำงโครงกำรก ำหนดเวลำและสถำนที่ ไ ม่ เ หมำะสม วิ ท ยำกรไม่
หลำกหลำย
2) กำรรำยงำนผลให้ทำเป็นรูปเล่ม ไม่สะดวกในกำรส่ง
3) ขำดกำรส่งเสริมด้ำนกีฬำและงบประมำณ
4) กำรติดตำมจำกเขตพื้นที่มีมำกเกินไปทำให้โรงเรียนเสียเวลำในกำรสอนบำงโครงกำรไม่
ค่อยส่งผลต่อคุณภำพนักเรียนหนังสือแจ้งให้บุคลำกรครู นักเรียนไปรำชกำรกำหนดให้เบิกเฉพำะค่ำ
พำหนะไม่ให้เบิกค่ำเบี้ยเลี้ยงทำให้เสียสิทธิ์และลำบำกในกำรปฏิบัติ
5) ส่งเสริมด้ำนทุนกำรศึกษำและกำรศึกษำต่อยังไม่มีข้อมูลพร้อม กำรจัดส่งรำยงำนกิจกรรม
ตำมโครงกำรไม่เพียงพอและโรงเรียนอยู่ห่ำงไกลต้องใช้เวลำจัดส่งเอกสำรนำนพอสมควรโรงเรียนมี
กำรประเมินมำกเกินไปกิจกรรมที่ได้จำกเขตมีมำก และแจ้งเรื่องทุนนักเรียนช้ำและประกำศโรงเรียนที่ได้รับ
ทุนไม่ถึงโรงเรียน
6) สพฐ. กำหนดให้มีกำรประเมินโรงเรียนบ่อยเกินไปก่อให้โรงเรียนมีภำระงำนมำกเกินไป
คุณภำพนักเรียนลดลง กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำมำกเกินไปและโครงกำรของ สพฐ. และเขต
พื้นที่มีมำกเกินไปทำให้เกิดผลกระทบกับโรงเรียนขนำดเล็กที่มีบุคลำกรน้อย
ข้อเสนอแนะ
1) กำรแจ้งหนังสือควรให้เวลำโรงเรียนได้มีเวลำตอบรับทัน กำรกำหนดเวลำสถำนที่อบรม
และวิทยำกรควรมีควำมเหมำะสม
2) ควรให้ส่งไฟล์เอกสำรรำยงำนจะสะดวกกว่ำ และผู้รับผิดชอบควรอ่ำนงำนที่ส่งและให้
คำแนะนำอำจติดต่อทำงเมล์
3) ควรปรับงบประมำณให้มำสนับสนุนด้ำนกีฬำด้วย
4) ควรจัดเพิ่มทุนกำรศึกษำและข้อมูลกำรศึกษำต่อให้มำกขึ้น เน้นส่งงำนทำง e-mail มำก
ขึ้น
5) ควรแจ้งกิจกรรมล่วงหน้ำมีเวลำเตรียมกำรและรำยงำนอย่ำงเพียงพอและควรทำปฏิทิน
รำยภำคเรียน ควรนำประกำศโรงเรียนที่ได้รับทุนให้ทรำบโดยทั่วกัน
6) กำรคัดเลือกโรงเรียนเพื่อประกวดประเมิน ฯ ควรมีเวลำให้โรงเรียนพอสมควรและในกำร
ไปรำชกำรควรระบุรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยกำรจัดอบรมควรเลี่ยงวันรำชกำร
7) ควรลดกิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำให้โรงเรียนได้เลือกกิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำม
บริบทของโรงเรียน โครงกำรของโรงเรียนขนำดใหญ่ ขนำดกลำงและขนำดเล็ก ควรแตกต่ำงกัน
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8) ควรมีกำรประชำสัมพันธ์กำรประกวดกำรแข่งขันอย่ำงเป็นระบบและแจ้งโรงเรียนล่วงหน้ำก่อน
เสมอ
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ปัญหาการทางาน
1) กำรสอบโอเน็ตศูนย์สอบควรทำหน้ำที่ให้ครบ เช่น กำหนดห้องสอบโอเน็ตของศุนย์สอบ
ดำเนินงำนล่ำช้ำ บำงงำนไม่ชัดเจน ต้องมีกำรประสำนงำนเรื่อย ๆ บำงโครงกำรผู้รับผิดชอบไม่ชัดเจน
ศึกษำนิเทศก์ ประจำสหวิทยำเขตไม่ค่อยเข้ำโรงเรียน
2) กำรจัดอบรมบำงโครงกำรโต๊ะไม่เพียงพอ (กรณีจัดที่เขตพื้นที่) แจ้ง กำรประชุม อบรม
สัมมนำล่ำช้ำทำให้เสียสิทธิ์ในกำรอบรมกำรจัดฝึกอบรมบำงโครงกำรขำดวิทยำกรเชี่ยวชำญเฉพำะ
ด้ำน
3) โทรถำมเรื่องคำบสอนครูไม่ได้รับควำมชัดเจน และไม่ใช้ให้โรงเรียนทำงำนให้ศึกษำนิเทศก์
4) บำงครั้งกลุ่มนิเทศฯ ให้โรงเรียนทำงำนให้
5) กำรจัดสอบ Pisa นำนำชำติไม่มีงบประมำณในกำรจัดสอบและกำรรำยงำนข้อมูล GPA
Student 2551 เหมือนโดนวำงไว้เฉยๆ
6) กำรติดตำมผลไม่เป็นไปตำมโครงกำร โรงเรียนไม่ได้รับกำรประเมินนิเทศ ติดตำมอย่ำง
สม่ำเสมอเท่ำที่ควรและขำดกำรนิเทศในชั้นเรียน กำรนิเทศ ติดตำม ไม่เป็นระบบไม่ชัดเจน
7) ควรมีกำรประชำสัมพันธ์กำรประกวดกำรแข่งขันอย่ำงเป็นระบบและแจ้งโรงเรียนล่วงหน้ำ
ก่อนเสมอและในบำงครั้งมีนโยบำยใหม่ ๆ กลุ่มนิเทศไม่ค่อยได้มำให้คำแนะนำ
8) ควรมีกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง
9) โครงกำรต่ำง ๆ ที่โรงเรียนปฏิบัติมำกเกินไปทำให้โรงเรียนปฏิบัติตำมไม่ได้คุณภำพ เช่น
โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุจริตควรบูรณำกำรกำรจัดกิจกรรมไม่ให้มีควำมซ้ำซ้อน
ข้อเสนอแนะ
1) อยำกให้ศึกษำนิเทศก์ออกนิเทศโรงเรียนบ่อยขึ้นไม่ใช่เข้ำไป Checklist หรือประเมิน
และควรออกโรงเรียนมำกกว่ำจัดอบรมในบำงรำยกำร
2) ควรบูรณำกำรกำรจัดอบรมพัฒนำครูควรชัดเจนในบทหน้ำที่ศูนย์สอบโอเน็ต
3) ควรเน้นโครงกำรที่ส่งผลต่อห้องเรียนโดยตรงเพื่อประโยชน์ต่อนักเรียน
4) ระบบหนังสือรำชกำรบำงที่ไม่ถึงโรงเรียน เพียงแต่แจ้งทำงไลน์มำกเกินไป
5) ควรจัดอบรมไม่ต้องมำกครั้ง แต่ให้เป็นผู้เชี่ยวชำญเฉพำะเรื่องจริง ๆ
6) ควรมีควำมแม่นในระเบียบและให้ควำมกระจ่ำงในเรื่องคำบสอนของครู
7) ให้ตั้งงบประมำณในกำรสอบ Pisa
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8) ผู้รับผิดชอบช่วยสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีเหมือน ศน.สหวิทยำเขตอยู่ไหน มีผู้ประสำนงำนช่วย
ด้วย
9) ควรมีกำรติดตำมผลให้เป็นปัจจุบัน ควรจัดกำรนิเทศ ติดตำมประเมินผลอย่ำงน้อย 6 เดือน ต่อ 1
ครั้ง
10) ควรมีกำรนิเทศให้คำแนะนำโดยเฉพำะนิเทศรำยชั้นเรียนเพื่อทรำบจุดควรพัฒนำให้มี
กำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนถึง ในห้องเรียนไม่นำครูออกมำพบในห้องประชุมเล็ก และควร
ปรับปรุงระบบกำรนิเทศติดตำมและประเมินผล
11) ควรแจ้งปฏิทินนิเทศกำรติดตำมให้ชัดเจน อยำกให้นำผลจำกกำรสัมภำษณ์ไปแก้ปัญหำอย่ ำง
จริงจัง
7. หน่วยตรวจสอบภายใน
ปัญหาการทางาน
1) กำรตรวจสอบภำยในไม่มีควำมต่อเนื่องทุกปี กำรตรวจสอบไม่เป็นไปตำมนัดหมำยที่
ชัดเจนและสพม. ไม่ค่อยแจ้งให้โรงเรียนทรำบเช็คยอดเงินเข้ำบัญชีร้ำนค้ำ
2) กำรตรวจสอบที่ลงรำยละเอียดกำรจ่ำยเบี้ยเลี้ยงครูไปอบรม 2 ใน 3 มีข้อเสนอแนะไม่
ชัดเจนยำกแก่กำรปฏิบัติเพรำะเอกสำรโครงกำรไม่ระบุว่ำเลี้ยงอำหำรทำให้ขัดแย้งกับผู้เข้ำอบรม
3) กำรตรวจสอบภำยในไม่เป็นไปตำมปฏิทินปฏิบัติงำน ไม่มีหน่วยตรวจสอบภำยในโรงเรียน
4) บุคลำกรในกำรทำงำนไม่เพียงพอต่อผู้รับบริกำรทำให้ขำดประสิทธิภำพในกำรตรวจสอบ
ติดตำมงำนภำยในองค์กร บุคลำกรในกำรทำงำนช้ำและมีจำนวนน้อยทำให้โรงเรียนไม่ไ ด้รับกำร
ตรวจสอบจำกหน่วยตรวจสอบภำยใน
5) ขำดกำรอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรภำยในโรงเรียน ควรมีบุคลำกรที่เพียงพอต่อกำรนิเทศ
ติดตำมกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียนในสังกัดเพื่อควำมถูกต้องโปร่งใส
ข้อเสนอแนะ
1) ควรท ำเอกสำรเผยแพร่ ร ะเบี ย บเกี่ ย วกั บ กำรเงิ น -พั ส ดุ แ ละแนวปฏิ บั ติ ใ ห้ โ รงเรี ย น
ประชำสัมพันธ์บทบำทหน้ำที่ให้บุคลำกรทั่วไปทรำบในภำรกิจของหน่วยฯ
2) ควรแจ้งเช็คยอดเงินเข้ำบัญชีร้ำนค้ำให้โรงเรียนทรำบด้วย เข้มงวดกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
ออกติดตำมอย่ำงจริงจังต่อเนื่องควรมีกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงน้อยปีงบประมำณละ 1 ครั้ง
3) ควรมีกำรตรวจสอบทุกโรงเรียน ทุกปี ควรตรวจสอบภำยในเพื่อช่วยลดปัญหำโรงเรียน
4) ควรจัดตำรำงเข้ำตรวจสอบภำยในให้ชัดเจนเพื่อลดปัญหำที่เกิดขึ้นและควรตรวจสอบเขต
5) ควรมีหน่วยตรวจสอบ/รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนกำรเงิน/บัญชี อย่ำงเป็นปัจจุบันและควร
มีหน่วยตรวจสอบภำยในโรงเรียน

89
6) ควรจัดให้มีอัตรำกำลังให้เพียงพอต่อภำระงำนและจำนวนโรงเรียนที่ได้รับผิดชอบ
7) ควรจั ด กำรอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ เ กี่ย วกับ ระบบกำรควบคุ ม ภำยใน อยำกสร้ ำ งระบบกำร
ตรวจสอบภำยในให้ทำงโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหำระยะยำวได้
8) อยำกได้ข้อเสนอแนะและวิธีกำรที่ถูกต้องจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในเช่น งำน
พัสดุ ต้องมีเอกสำร และวิธีกำรทำงำนอย่ำงไรบ้ำง
สรุป ข้อเสนอแนะข้ำงต้นควรนำมำวิเครำะห์ พร้อมกำรปรับปรุงทุกๆ ด้ำน ปรับปรุงแก้ไ ข
ปัญ หำกำรปฏิบั ติงำนในกำรให้บ ริก ำรครู ที่ม ำติด ต่อ ประสำนงำนที่ส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ ก ษำ
มัธยมศึกษำ เขต 29 ในกำรให้บริกำรของบุคลำกรใน 6 กลุ่ม และ 1 หน่วย ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 เพื่อให้ครูมีขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนให้เกิดคุณภำพมำกยิ่งขึ้น
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2.2 ผลการแสดงความความคิดเห็นตามแบบสารวจความคิดเห็น (External Integrity
& Transparency Assessment : EIT) สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2560
กรอบกำรสำรวจควำมคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessment สำหรับ
กำรประเมิ น คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและควำมโปร่ ง ใส ของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประจ ำปี
งบประมำณ 2559 ซึ่งเป็นกำรตอบแบบสอบถำมอย่ำงอิสระของผู้ที่รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้เสีย ที่อยู่
ในสถำนศึกษำในสังกัด โรงเรียนละ 10-15 คน จำนวน 210 คน ซึ่งได้แบบสอบถำมควำมคิดเห็นด้ำน
คุณธรรมกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำในรอบ 1 ปีที่ผ่ำนมำใน 4 ดัชนีชี้วัดคือ ดัชนี
ควำมโปร่งใส ดัชนีควำมพร้อมรับผิด ดัชนีคุณธรรมกำรให้บริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และประสบกำรณ์กำรทุจริตและข้อเสนอแนะ ปรำกฏผลดังนี้
กรอบการนาเสนอผลการสารวจความคิดเห็น
สถำนภำพ
ของบุคลำกร
โรงเรียน
1. ผู้บริหำร
2. ครู

1. ดัชนีควำมโปร่งใสของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. ดัชนีควำมพร้อมรับผิดของเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
3. ควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับ
a. กำรรับรู้ข้อมูลกำรทุจริต
b. ประสบกำรณ์กำรทุจริตของเขตพื้นที่
กำรศึกษำ

แนวทำงกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงมีคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส

ภาพที่ 4.1 กรอบกำรนำเสนอผลกำรสำรวจควำมคิดเห็น
เกณฑ์การประเมินและการแปลผล
1. ใช้ Rating scale 4 ตัวเลือก หำค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน มีเกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอำด, 2546
หน้ำ 162)
กำรแปลควำมหมำยของค่ำเฉลี่ยมีเกณฑ์
ค่ำเฉลี่ย 3.26 - 4.00 เห็นด้วยมำกที่สุด หมำยถึง มีควำมเห็นว่ำมีกำรปฏิบัติมำกที่สุด
ค่ำเฉลี่ย 2.51 - 3.25 เห็นด้วยมำก หมำยถึง มีควำมเห็นว่ำมีกำรปฏิบัติมำก
ค่ำเฉลี่ย 1.76 - 2.50 เห็นด้วยน้อย หมำยถึง มีควำมเห็นว่ำมีกำรปฏิบัติน้อย
ค่ำเฉลี่ย 1.00 - 1.75 เห็นด้วยน้อยที่สุด หมำยถึง มีควำมเห็นว่ำมีกำรปฏิบัติน้อยที่สุด
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เกณฑ์นี้ใช้กับ Q1-4 , Q6-9 , Q10-1-3 , Q12-13 , Q15-17
2. ใช้ ร้อยละ
เกณฑ์นี้ ใช้กับ Q5 , Q10 , Q11 , Q14 , Q18
ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นด้านคุณธรรมการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรอบปีที่
ผ่านมาดัชนีความโปร่งใส
ตารางที่ 4.1 ควำมคิดเห็นด้ำนคุณธรรมกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน ในรอบ1 ปีที่ผ่ำนมำ Q1-Q4
 ดัชนีควำมโปร่งใส
ข้อ
ข้อคำถำม
S.D.
แปลผล
X
Q1 หน่วยงำนนี้ มีกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
3.02 .73 ชัดเจนมำก
และผู้รับผิดชอบชัดเจนหรือไม่
Q2 หน่วยงำนนี้ นี้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรให้บริกำรต่ำงๆ เช่น
2.96 .73 ชัดเจนมำก
กฎเกณฑ์ข้อกฎหมำยข้อบังคับและสถำนที่ให้บริกำรชัดเจนหรือไม่
Q3

หน่วยงำนนี้ มีกำรเปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลำที่ใช้ใน
2.78 .76 ชัดเจนมำก
กำรให้บริกำรต่ำงๆชัดเจนหรือไม่
Q4 เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนนี้ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรให้บริกำร
2.84 .74 ชัดเจนมำก
เช่นขั้นตอนแบบฟอร์มค่ำธรรมเนียม(ถ้ำมี) และเอกสำร
ประกอบอื่นๆชัดเจนหรือไม่
จากตารางที่ 4.1 ดัชนีควำมโปร่งใส กำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและ
ผู้รับผิดชอบมีควำมชัดเจนมำก ค่ำเฉลี่ย 3.02 และภำพรวมกำรเผยแพร่ข้อมูล กำรเปิดเผยขั้นตอน
ระยะเวลำกำรให้บริกำร มีควำมชัดเจนมำก
Q5 ช่องทำงสื่อสำรที่ช่วยให้ท่ำนเข้ำถึงข้อมูลสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนี้ได้สะดวก(ตอบได้มำกกว่ำ 1
ข้อ)
1.
2.
3.
4.
5.

เอกสำรเผยแพร่ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำคิดเป็นร้อยละ 37.25
บอร์ด/ป้ำยประชำสัมพันธ์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำคิดเป็นร้อยละ 22.06
เว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำคิดเป็นร้อยละ 81.86
เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำคิดเป็นร้อยละ 41.18
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook, Line, Twitter คิดเป็นร้อยละ 52.45
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จำกควำมคิดเห็นในคำถำมที่ 5 (Q5) ช่องทำงสื่อสำรที่เข้ำถึงข้อมูลสำนักงำนเขตพื้นที่มำก
ที่สุดคือ เว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 81.86
ตารางที่ 4. 2 Q6 – Q9
ข้อ
Q6

ข้อคำถำม
หน่วยงำนนี้ให้บริกำรแล้วเสร็จในระยะเวลำที่เหมำะสมหรือไม่

Q7 หน่วยงานนี ้ให้บริกำรโดยไม่เลือกปฏิบัติหรือไม่
Q8 ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำนี้ในระดับใด
Q9 หน่วยงานมีช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรที่
สะดวกมำกน้อยเพียงใด

2.46

S.D.
.64

น้อย

3.03
2.89

.94
.61

ไม่เลือกปฏิบัติ
พึงพอใจมำก

2.67

.72

สะดวกมำก

X

แปลผล

จากตารางที่ 4.2 กำรให้บริกำรโดยไม่เลือกปฏิบัติในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 3.03 ภำพรวมมี
ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่ และมีช่องทำงรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
กำรใช้บริกำรใน
ระดับมำก ยกเว้น กำรให้บริกำรแล้วเสร็จในระยะเวลำที่เหมำะสม ใน
ระดับน้อย
Q10 ในช่วง1 ปีที่ผ่ำนมำท่ำนเคยร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีกำรหรือขั้นตอนหรือระยะเวลำกำร
ให้บริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ท่ำนติดต่อหรือไม่
1. เคย คิดเป็นร้อยละ 4.41
2. ไม่เคย คิดเป็นร้อยละ 92.65 (โปรดระบุเหตุผลและข้ามไปตอบข้อ Q12) เหตุผลเพรำะ
2.1 ไม่มีเรื่องร้องเรียนคิดเป็นร้อยละ 45.59
2.2 มีแต่ไม่สำคัญคิดเป็นร้อยละ 9.31
2.3 กลัวผลกระทบภำยหลังคิดเป็นร้อยละ 7.84
จำกควำมคิดเห็นในคำถำมที่ 10 (Q10) พบว่ำ เคยร้องเรียนคิดเป็นร้อยละ 4.41 ไม่เคย
ร้องเรียน
คิดเป็นร้อยละ 92.65 ไม่เคยร้องเรียนเพรำะไม่มีเรื่องร้องเรียน ร้อยละ 45.59มี
เรื่องร้อยเรียนแต่ไม่สำคัญจึงไม่ร้องเรียน ร้อยละ 9.31 มีเรื่องร้องเรียนแต่ไม่ร้องเรียนเพรำะกลัว
ผลกระทบภำยหลัง ร้อยละ 7.84
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ตารางที่ 4.3 Q 10 - 1 ถึง 10 - 3
ข้อ
Q10-1

Q10-2
Q10-3

ข้อคำถำม
หน่วยงำนนี้ได้ดำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียนของท่ำนอย่ำง
เหมำะสมมำกน้อยเพียงใด (เช่นขั้นตอนระยะเวลำ
กระบวนกำรรับและแก้ไขปัญหำข้อร้องเรียนเป็นต้น)
หน่วยงำนนี้มีกำรติดตำมเรื่องร้องเรียนของท่ำนมำกน้อย
เพียงใด
กำรแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือกำรแจ้งผลดำเนินกำรเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ท่ำนใช้
บริกำรมีประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด

X

2.38

S.D.
.89

แปลผล
น้อย

2.30

.84

น้อย

2.20

.86

น้อย

จากตารางที่ 3กำรดำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียนเหมำะสมน้อยมีกำรติดตำมเรื่องร้องเรียนน้อยกำร
แจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือกำรแจ้งผลดำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนน้อย
Q11 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีระบบให้ผู้ร้องเรียนติดตำมผลกำรร้องเรียนด้วยตนเอง
หรือไม่
1. มีคิดเป็นร้อยละ 25
2. ไม่มี คิดเป็นร้อยละ 23.04
ตารางที่ 4.4 ดัชนีความพร้อมรับผิด Q12 - Q13
S.D.
แปลผล
Q12 เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ให้บริกำรท่ำนมีควำมพร้อม 2.98 .70 มีควำมพร้อมมำก
ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำระหน้ำที่หรือไม่
Q13 เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ให้บริกำรท่ำนมีควำมสุภำพ 2.98 .75 เห็นด้วยมำก
มีควำมกระตือรือร้นเต็มใจทำงำนรวดเร็วมุ่งผลสำเร็จของงำน
ข้อ

ข้อคำถำม

X

จากตารางที่ 4.4 มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนตำมภำระหน้ำที่และมีควำมสุภำพ
กระตือรือร้นเต็มใจทำงำนรวดเร็วมุ่งผลสำเร็จของงำนในระดับมำก
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 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
 การรับรู้ข้อมูลทุจริต
Q14 ในช่วง 1 ปีที่ผ่ำนมำท่ำนเคยได้ยิน/รับทรำบว่ำเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำที่ให้บริกำรท่ำนรับเงินพิเศษเรี่ยไรขอรับบริจำคหรือร้องขอให้ผู้ใช้บริกำรพำไปสถำนบันเทิง
รวมถึงสิ่งอำนวยควำมสะดวกหรือประโยชน์อนื่ ใดเพื่อแลกเปลี่ยนกับกำรให้บริกำรตำมหน้ำที่หรือไม่
1.ไม่เคย คิดเป็นร้อยละ 86.76 2. เคย คิดเป็นร้อยละ 3.86
ตารางที่ 4.5 Q15 - Q17
ข้อ
Q15

ข้อคำถำม
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ให้บริกำรท่ำนมีกำรรับเงินพิเศษเรี่ยไร
ขอรับบริจำคหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดเป็นเรื่องปกติธรรมดำ

Q16

เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนกำรให้บริกำรได้มีกำรเอื้อ
ประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริกำรบำงคนเนื่องจำกควำมสัมพันธ์
ส่วนตัว
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ให้บริกำรท่ำนมีกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงไม่
เป็นธรรมหรือมีกำรให้ควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่อผลประโยชน์
ตอบแทนบำงอย่ำงสำหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น

Q17

X

S.D.

แปลผล

1.16

.46

น้อยที่สุด

1.54

.71

น้อยที่สุด

1.38

.64

น้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.5 กำรรับเงินพิเศษเรี่ยไรขอรับบริจำคหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดเป็นเรื่อง
ปกติธรรมดำกำรเอื้อประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริกำรบำงคนเนื่องจำกควำมสัมพันธ์ส่วนตัว และกำร
ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงไม่เป็นธรรมหรือมีกำรให้ควำมช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่อผลประโยชน์ตอบแทนบำงอย่ำง
สำหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น มีกำรปฏิบัติน้อยที่สุด

 ประสบการณ์การทุจริต
Q18. ในช่วง 1 ปีที่ผ่ำนมำท่ำนเคยถูกร้องขอให้เงินพิเศษเรี่ยไรขอรับบริจำคหรือควำมบันเทิง
ต่ำงๆหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่เจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ให้บริกำรท่ำน
1. ไม่เคยคิดเป็นร้อยละ 90.19
2. ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบคิดเป็นร้อยละ 3.92
3. เคยระบุรำยละเอียดคิดเป็นร้อยละ 1.47
จำกควำมคิดเห็นในคำถำมที่ 18 (Q18) พบว่ำ ไม่เคยถูกขอให้เงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจำค
หรือผลประโยชน์อื่นใดจำกเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ร้อยละ 90.19
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Q19 สิ่งที่ท่านต้องการแนะนาให้หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกระทาการทุจริตต่อหน้าที่
ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา
1. ฝ่ำยบริหำรกำกับ ปรับปรุง ดูแลถ้ำมีเรื่องร้องเรียนให้ดำเนินกำรอย่ำงรวดเร็ว จัดอบรมให้เจ้ำหน้ำที่มี
คุณธรรมสุจริต
2. ให้มีเว็ปไซต์ของหน่วยงำนนัน้ โดยตรงในกำรสื่อสำรกำรเงินของเขตให้มีแบบฟอร์มตัวอย่ำง
ขั้นตอนของกำรเบิกเงิน/ยืมเงินในโครงกำรต่ำงๆ ควรเพิ่มเจ้ำหน้ำที่กำรเงินอีกและให้รวดเร็วและให้
ติดตำมเอกสำรของผู้มำขอให้บริกำร ติดตำมเงินที่เบิกของคุณครูให้ถูกต้อง
3. กำหนดขั้นตอนและแนวปฏิบัติให้ชัดเจนและกำกับกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมขั้นตอนอย่ำง
เคร่งครัด
4. ฝ่ำยบริหำรสพม.ควรออกมำพบปะกับครูผู้สอนที่โรงเรียน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
5. ควรมีหน่วยรำชกำรที่จังหวัดอำนำจเจริญ
6. เพิ่มสวัสดิกำรและรำยได้ให้เพียงพอต่อกำรดำรงชีพของเจ้ำหน้ำที่ควรมีศูนย์รับข้อมูลร้องเรียน
ตลอดเวลำ
7. ให้มีกำรนิเทศ ตรวจสอบติดตำมมำกขึ้น
8. ถ้ำหำกมีเจ้ำหน้ำที่กระทำกำรมิชอบให้หน่วยงำนที่อำนำจจัดกำรขั้นเด็ดขำด
9. ควรจัดสถำนที่รับรองผู้ไปติดต่องำน
เจ้าหน้าที่และบุคลากรสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
1. กำรให้บริกำรรวดเร็วตำมกำหนดเวลำ
2. มีควำมซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลำรอบรู้ รอบคอบ รับรู้กำรใช้บริกำรจำกผู้ใช้บริกำร
3. เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรด้วยควำมยินดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และ
กระตือรือร้นใน กำรให้บริกำรอย่ำงเป็นระบบและตรวจสอบได้
4. ควรบริกำรให้เสร็จภำยในวันเดียวมีมำตรฐำนคุณธรรมในกำรปฏิบัติงำน
5. มีกำรตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่องโปร่งใส มีกฎ ระเบียบชัดเจน
6. มีป้ำยนิเทศบอกขั้นตอนกำรดำเนินงำนให้ชัดเจน
7. ให้ลงรับหนังสือทุกเรื่องดำเนินกำรเบิกเงินสวัสดิกำรเร็วขึ้น ควรแจ้งกำรโอนแจ้งระยะเวลำกำร
เบิก
8. กำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรให้โรงเรียนรวดเร็วโปร่งใสควรสื่อสำรหรือให้ข้อมูลชัดเจนตรง
ประเด็นตรงปัญหำที่เกิดขึ้น
9. เสนอข้อมูล ระเบียบแนวปฏิบัติของกำรดำเนินงำนแต่ละงำนกำรประสำนงำนระหว่ำง
โรงเรียนและเขตพื้นที่ให้เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว
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10. บริกำรด้วยควำมกระตือรือร้น พูดจำไพเรำะโดยไม่เลือกปฏิบัติบริกำรด้วยอัธยำศัย ยิ้ม
แย้มแจ่มใสเอำใจใส่ครูที่ไปรับบริกำร ให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ รวดเร็วและถูกต้อง
11. ควรจัดประชุมในสถำนที่ที่เหมำะสมและสะดวกในกำรอบรม/ประชุม
12. กลุ่มงำนแต่ละฝ่ำยควรมีกำรประสำนงำนภำยในองค์กร
13. ให้เจ้ำหน้ำที่บันทึกกำรทำงำนที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นลำดับและปฏิบัติงำนตำมลำดับ
งำนหรือคิวในเวลำที่กำหนดให้เรียบร้อยเว้นมีข้อสำคัญของงำนใดก่อนก็ทำก่อนเพื่อให้งำนของบุคคล
แต่ละท่ำนเสร็จ
14. เจ้ำหน้ำที่กำรเงินทำเอกสำรของกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงินให้รวดเร็ว
15. ประชำสัมพันธ์ขอบเขตงำนระเบียบข้อบังคับ แบบฟอร์มเผยแพร่ให้ชัดเจนแบบฟอร์ม
ต่ำง ๆ ที่ส่งขึ้นเว็ป สพม.29 ด้วยไฟล์ word
16. เจ้ำหน้ำที่งำนหลักไม่อยู่ควรมีเจ้ำหน้ำที่สำรองปฏิบัติงำนแทน
2.3 ผลการแสดงความความคิดเห็นตามแบบสารวจความคิดเห็น (Internal Integrity &
Transparency Assessment : IIT) สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ 2559
ส ำรวจควำมคิ ด เห็ น (Internal Integrity & Transparency Assessment : ITA) ส ำหรั บ
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐประจำปีงบประมำณ
2559ซึ่งดำเนินกำรระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยใช้
แบบประเมินซึ่งได้รับกำรออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรดำเนินงำนภำยใน
องค์ ก รของหน่ว ยงำนภำครั ฐ ผลประเมิ น จะแสดงถึ ง ระดั บ ควำมโปร่ง ใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน และเป็นแนวทำงปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรให้มีควำมโปร่งใส
มำกยิ่ ง ขึ้ น โดยกำรตอบแบบสอบถำมอย่ ำงอิ ส ระของบุ ค ลำกรในส ำนัก งำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำ
มัธยมศึกษำ เขต 29 จำนวน 39 รำย เพื่อให้ผลกำรสำรวจสำมำรถสะท้อนควำมคิดเห็นปรำกฏผล
ดังนี้
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ตารางที่ 4.6 Q1 – Q45
ด้าน
วัฒธรรมองค์กร

ข้อ
1

2

3

4

5

ข้อคาถาม
บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีจำนวน
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด(1.น้อย 2.ค่อนข้างน้อย 3.ค่อนข้างมาก
4.มาก)
บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่มีจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริต และ
รับผิดชอบมีจำนวน (สัดส่วน)
มำกน้อยเพียงใด
(1.น้อย 2.ค่อนข้างน้อย 3.ค่อนข้างมาก 4.มาก)
บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติ
เหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตนแลไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนมีจำนวน
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
(1.น้อย 2.ค่อนข้างน้อย 3.ค่อนข้างมาก 4.มาก)
บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยืนหยัดท่ำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม
และถูกกฎหมำย มีจำนวน (สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด (1.น้อย 2.
ค่อนข้างน้อย 3.ค่อนข้างมาก 4.มาก)
บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็วมีอัธยำศัย
ดี และไม่เลือกปฏิบัติ มีจำนวน (สัดส่วน) มำกน้อย เพียงใด(1.น้อย
2.ค่อนข้างน้อย 3.ค่อนข้างมาก 4.มาก)

ระดับความคิดเห็น
1 2 3

2

1

4

ค่าเฉลี่ย

7 18 14

3.18

7 18 14

3.18

8 19 10

2.95

3 15 11

2.44

6 19 13

3.13
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ด้าน

ข้อ

6

7

8
การต่อต้าน
การทุจริตของ
องค์กร

9

10

11

12

13

ข้อคาถาม
บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน
อย่ำงครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มีจำนวน
(สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด
(1.น้อย 2.ค่อนข้างน้อย 3.ค่อนข้างมาก 4.มาก)
บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ปฏิบัติงำนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งำนรักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มี
จำนวน (สัดส่วน)มำกน้อยเพียงใด
(1.น้อย 2.ค่อนข้างน้อย 3.ค่อนข้างมาก 4.มาก)
บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนที่ยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพ
ขององค์กรมีจำนวน (สัดส่วน) มำกน้อยเพียงใด (1.น้อย 2.
ค่อนข้างน้อย 3.ค่อนข้างมาก 4.มาก)
บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนรับรู้ถึงแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมำกน้อยเพียงใด(1.น้อย 2.
ค่อนข้างน้อย 3.ค่อนข้างมาก 4.มาก)
หน่วยงำนของท่ำนมีกำรเผยแพร่หลักกำรแนวควำมคิดที่
เกี่ยวข้องกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์
หรือช่องทำงอื่น ๆ แก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน มำกน้อย
เพียงใด(1.น้อย 2.ค่อนข้างน้อย 3.ค่อนข้างมาก 4.มาก)
หน่วยงำนของท่ำนมีกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) แก่
บุคลำกร ภำยในหน่วยงำนมำกน้อยเพียงใด(1.ไม่มี 2.น้อย 3.
ค่อนข้างมาก
4.มาก)
หน่วยงำนของท่ำนเปิดโอกำสให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนมี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำและปรับปรุงนโยบำยและกระบวนกำร
จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนมำกน้อยเพียงใด(1.ไม่มี 2.น้อย
3.ค่อนข้างมาก 4.มาก)
หน่วยงำนหรือกลุ่มงำนตรวจสอบภำยใน/ควบคุมภำยในใน
หน่วยงำนของท่ำนมีกำรทำงำนอย่ำงเป็นอิสระมำกน้อย
เพียงใด(1.ไม่มี 2.น้อย 3.ค่อนข้างมาก 4.มาก)

ระดับความคิดเห็น
4

ค่าเฉลี่ย

1

2

3

1

4

19 15

3.23

7

17 15

3.21

6

21 12

3.15

1

4

22 12

3.15

1

9

20 9

2.95

12 20 7

2.87

10 20 9

2.97

6

3.08

20 12
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ด้าน

ข้อ

14

15

16

17

18

ข้อคาถาม
ระบบกำรตรวจสอบภำยในหน่วยงำนของท่ำนสำมำรถ
ป้องกันกำรทุจริตได้มำกน้อยเพียงใด
(1.ไม่มี 2.น้อย 3.ค่อนข้างมาก 4.มาก)
หน่วยงำนของท่ำนมีกำรนำผลกำรประเมินกำร
ตรวจสอบภำยในไปปรับปรุงกำรทำงำนเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภำพและป้องกัน กำรทุจริตมำกน้อยเพียงใด
(1.ไม่มี 2.น้อย 3.ค่อนข้างมาก 4.มาก)
หน่วยงำนของท่ำนมีกำรติดตำมตรวจสอบผู้กระทำกำร
ทุจริตอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด (1.ไม่มี 2.
น้อย 3.ค่อนข้างมาก 4.มาก)
หน่วยงำนของท่ำนมีกระบวนกำรที่เหมำะสมในกำร
ลงโทษผู้กระทำกำรทุจริต (กำรพิจำรณำและกำร
กำหนดบทลงโทษ รวมถึงกำรลงโทษ) มำกน้อยเพียงใด
(1.ไม่มี 2.น้อย 3.ค่อนข้างมาก 4.มาก)
บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินของ
หน่วยงำนที่ไม่สมควรเช่น ใช้งบประมำณมำกเกินควำม
จำเป็นหรือใช้ไปในเรื่องส่วนตัวหรือไม่

ระดับความคิดเห็น

ค่าเฉลี่ย

1

2

3

4

2

8

22

7

2.87

1

7

26

5

2.90

3 13 18

5

2.64

2 17 15

5

2.59

1
16
9

4

2
10
6

2

3
0

7

2

1.28

3
0

7

2

1.28

1.62

(1.ไม่มี 2.มีบ้างเล็กน้อย 3.มีค่อนข้างบ่อย 4.มีบ่อยมาก)

บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรใช้จ่ำยเงินของ
หน่วยงำนเพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวกพ้อง
19
หรือไม่(1.ไม่มี 2.มีบ้างเล็กน้อย 3.มีค่อนข้างบ่อย 4.มี
บ่อยมาก)
บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรับเงินพิเศษ
กำรเรี่ยไร กำรขอรับบริจำค กำรอำนวยควำมสะดวก
20 หรือกำรให้ควำมบันเทิงจำกบุคคลภำยนอก เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้องหรือไม่(1.ไม่มี 2.
มีบ้างเล็กน้อย 3.มีค่อนข้างบ่อย 4.มีบ่อยมาก)
บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำนมีกำรรับของขวัญ/เงิน/
สิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ในเทศกำล/วันสำคัญต่ำง ๆ เช่น ปี
21
ใหม่ ตรุษจีน งำนศพ งำนมงคล ฯลฯที่มีมูลค่ำเกิน
๓,๐๐๐ บำท หรือไม่

1

1.44

100
ด้าน

ข้อ

ข้อคาถาม

หน่วยงำนของท่ำนมีกำรพัฒนำเครือข่ำยและสร้ำงควำม
ร่วมมือกับทุกภำคส่วนเช่น ภำครัฐ ภำคธุรกิจเอกชน
22
ภำคประชำชน เพื่อป้องคันกำรทุจริตหรือไม่

ระดับความคิดเห็น

ค่าเฉลี่ย

1

2

3

4

2

19

17

1

2.44

11

16

7

2.64

8

21

9

2.97

8

22

7

2.87

14

3

5

1.90

3

25

11

3.21

(1.ไม่มี 2.มีบ้างเล็กน้อย 3.มีค่อนข้างบ่อย 4.มีบ่อยมาก)

การบริหารงาน
บุคคล

23

24

25

26

27

ค่ำตอบแทนที่ท่ำนได้รับมีควำมเป็นธรรมเหมำะสมกับ
ควำมรู้ควำมสำมำรถมำกน้อยเพียงใด
5
(1.น้อย 2.ค่อนข้างน้อย 3.ค่อนข้างมาก 4.มาก)
ท่ำนมีควำมพึงพอใจกับสภำพแวดล้อมภำยในหน่วยงำน
เช่น สถำนที่ สำธำรณูปโภคต่ำง ๆ สิ่งอำนวยควำมสะดวก
ต่อ กำรปฏิบัติงำนรวมไปถึงบรรยำกำศในกำรทำงำนและ 1
เพื่อนร่วมงำนมำกน้อยเพียงใด
(1.น้อย 2.ค่อนข้างน้อย 3.ค่อนข้างมาก 4.มาก)
หน่วยงำนของท่ำนประเมินควำมดีควำมชอบของบุคลำกร
2
ตำมระดับคุณภำพของผลงำนมำกน้อยเพียงใด
(1.น้อย 2.ค่อนข้างน้อย 3.ค่อนข้างมาก 4.มาก)
ระบบอุปถัมภ์กำรเสนอให้เงิน สิ่งของมีคำ่ ควำมบันเทิง
ควำมสะดวกสบำยหรือประโยชน์ตอบแทนอืน่ ใน
หน่วยงำนของท่ำน ส่งผลต่อกำรคัดเลือกกำรบรรจุกำร
แต่งตั้ง กำรโอนย้ำย กำรให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึน้ มำกน้อย 17
เพียงใด
(1.ไม่ส่งผล 2.ส่งผลน้อย 3.ส่งผลค่อนข้างมาก 4.ส่งผล
มาก)
หน่วยงำนของท่ำนมีกระบวนกำรคัดเลือกบุคลำกรเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมกำรสัมมนำ กำรศึกษำดูงำน กำรให้
ทุนกำรศึกษำ ที่เหมำะสมเพียงใด
(1.ไม่เหมาะสม 2.ค่อนข้างไม่เหมาะสม 3.ค่อนข้าง
เหมาะสม 4.เหมาะสม)

จากตารางที่ 6 ระดั บ ควำมพึ ง พอใจในภำพรวมรำยด้ ำ น ด้ ำ นควำมเป็ น ธรรมในกำร
มอบหมำยงำนข้อ 45. กำรรับทรำบถึงภำระควำมรับผิดขอบในหน้ำที่ของของตนเองได้อย่ำงขัดเจน
ค่ำเฉลี่ย 3.74 ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล ข้อ 31. ถ้ำได้งำนในตำแหน่งและระดับเดียวกันในองค์กรอื่น
แต่เห็นด้วยอย่ำงมำกที่จะคงเลือกอยู่กับหน่วยงำนปัจจุบันต่อไป ค่ำเฉลี่ย 3.33 ด้ำนวัฒนธรรมองค์กร

101
ข้อ 6. บุคลำกรในหน่วยงำนให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริงในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 3.23 ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตขององค์กร ข้อ 9. บุคลำกรใน
หน่วยงำนมีกำรรับรู้ถึงแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย
3.15 และด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ข้อ 34. หน่วยงำนมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณโดยคำนึงถึงควำม
คุ้มค่ำและประหยัดในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 3.08
ตอนที่ 2 วิเครำะห์ผลกำรตอบแบบสอบถำมควำมพึงพอใจกำรปฏิบัติงำน กำรให้บริกำร
ของกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ประจำปีง บประมำณ พ.ศ.
2560
1.ข้อมูลพื้นฐาน
ตารางที่ 4.7 จำแนกจำนวนเพศของผู้ตอบแบบสอบถำม
เพศ
ชำย
หญิง
รวม

จานวน
108
159
267

คิดเป็นร้อยละ
40.4
59.6
100

จำกตำรำงที่ 4.7 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นเพศหญิงมำกว่ำเพศชำย โดยมีเพศชำย
จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4 เพศหญิง จำนวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 59.6
ตารางที่ 4.8 จำแนกตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถำม
ตาแหน่ง
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน
ครู
พนักงำนรำชกำร
อื่นๆ
รวม

จานวน
26
18
205
10
8
267

คิดเป็นร้อยละ
9.7
6.7
76.8
3.7
3
100

จำกตำรำงที่ 4.8 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นครูมำกที่สุดจำนวน 205 คน คิดเป็นร้อย
ละ 76.8 รองลงมำเป็นผู้อำนวยกำรจำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 รองผู้อำนวยกำรจำนวน 18
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คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 พนักงำนรำชกำรจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 และอื่นๆ จำนวน 8 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตำมลำดับ
2. กลุ่ม/หน่วย ที่ท่านเคยติดต่อราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตารางที่ 4.9 แสดงกลุ่ม/หน่วย ที่ท่ำนเคยติดต่อรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
การติดต่อราชการ
กลุ่มงาน
ไม่เคย
1-2 ครั้ง
3-4 ครั้ง’
5 ครั้งขึ้นไป
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
กลุ่มอำนวยกำร
69 25.8 84 31.5 50 18.7 64 24.0
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
33 12.4 92 34.5 75 28.1 67 25.1
กลุ่มนโยบำยและแผน
112 41.9 78 29.2 38 14.2 39 14.6
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
40 15.0 94 35.2 62 23.2 71 26.6
และสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
92 34.5 80 30.0 51 19.1 44 16.5
ประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
76 28.5 98 36.7 47 17.6 46 17.2
กำรศึกษำ
หน่วยตรวจสอบภำยใน
175 65.5 56 21.0 20
7.5
16
6.0
จำกตำรำงที่ 4.9 พบว่ำ จำนวนคนที่ติดต่อรำชกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
มำกที่สุดจำนวน 5 ครั้งขึ้นไป จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 รองลงมำคือ กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1
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3. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ของกลุ่ม/หน่วย ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ตารางที่ 4.10 แสดงควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรของกลุ่ม/หน่วย ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560
รายการประเมิน
กลุ่มอำนวยกำร
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กลุ่มนโยบำยและแผน
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
หน่วยตรวจสอบภำยใน
เฉลี่ยรวม

คะแนน
เฉลี่ย
2.33
2.24
2.28
2.02
2.23
2.25
2.06
2.20

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.67
0.75
0.73
0.75
0.72
0.71
0.75
0.73

ระดับความพึง
พอใจ
ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง
ปำนกลำง

จำกตำรำงที่ 4.10 พบว่ำ ควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรของกลุ่ม/หน่วย
ปีง บประมำณ พ.ศ. 2560 โดยภำพรวมอยู่ในระดั บ ปำนกลำงมี คะแนนเฉลี่ย เท่ ำกั บ 2.20 ส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำนเท่ำกับ 0.73 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยกลุ่มพบว่ำ อยู่ในระดับปำนกลำงทุกกลุ่ม/
หน่วย โดยกลุ่มอำนวยกำรมีระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุดมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 2.33 ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนเท่ำกับ 0.67 รองลงมำ คือ กลุ่มนโยบำยและแผน กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่ม
บริหำรงำนบุคคล กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล หน่วย
ตรวจสอบภำยใน และกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 2.28, 2.25,
2.24, 2.23, 2.06 และ 2.02 ตำมลำดับ
ปัญหา
1. เจ้ำหน้ำที่ไม่ค่อยอยู่ให้ติดต่อเลย มำทำงำนสำย ไม่ให้คำแนะนำ
2. กำรประสำนงำนขำดควำมคล่องตัว เกิดข้อผิดพลำดบ่ อยมำกเอกสำรหำย
เจ้ำหน้ำที่เยอะแต่เหมือนทำงำนไม่ได้ไม่เป็นระบบระเบียบโยนงำนให้ถำมคนนี้ฝ่ำยนี้ไปเรื่อยจนเกิด
ควำมผิดพลำดบ่อย
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3. กำรติ ด ต่ อ ล่ ำ ช้ ำ ไม่ ชั ด เจน บริ ก ำรไม่ ร วดเร็ ว ไม่ ไ ด้ รั บ ควำมสะดวกในกำร
ให้บริกำร
4. ระยะห่ำงในกำรเดินทำงไปติดต่อรำชกำร
5. กำรสื่อสำรด้วยคำพูดเป็นเรื่องที่สำคัญในกำรทำงำน
6. เจ้ำหน้ำที่ต้นเรืองที่ต้องกำรติดต่อ ไม่อยู่ เจ้ำหน้ำท่ำนอื่นรับเรื่องไว้
7. กำรประชุมชี้แจงงำนของ สพม. ควรจัดอย่ำงน้อย 2 เดือน/ครั้ง -งำนเร่งรัด
บำงครั้งโรงเรียนปฏิบัติไม่ทันควรหำวิธีสื่อสำรแสวงหำ ช่องทำงเพิ่มขึ้น
8. ช่องทำงในกำรติดต่องำนไม่สะดวก
9. ส่งเอกสำรแล้วเอกสำรหำย
10. ต้องใช้เวลำในกำรเดินทำงเอกสำรบำงอย่ำงควรจัดส่งให้กับทำงโรงเรี ยนและ
ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จค่อยนำส่ง
11. เจ้ำหน้ำที่บำงกลุ่มงำนพูดกจำไม่สุภำพ เจ้ำหน้ำที่ไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่เป็น
กัลยำณมิตร
12. บุคลำกรมีน้อย ขำดควำมชำนำญในเรื่องที่ปฏิบัติงำน ใช้วิธีบริกำรครูด้วยกำร
ให้ครูเดินทำงออกจำกโรงเรียนทำให้มีค่ำใช้จ่ำยสูง ขั้นตอนไม่มีมำตรฐำน
13. กำรส่งหนังสือทำงAMSS ควรส่ง เอกสำรให้ครบ ด้วย ในบำงเรื่อง บอกว่ำมีสิ่ง
ที่ส่งมำด้วย แต่ไม่มี
14. กำรอบรมตำมโครงกำรคูปองอบรมครู มีขั้นตอนยุ่งยำกไม่ชัดเจน
15. ไม่มีช่องทำงติดต่อกลุ่มงำนงำนโดยตรง ทำให้ไม่สะดวกในกำรติดต่อให้ทันเวลำ
ทันท่วงที
16. ขำดเครือข่ำยควำมร่วมมือที่เข้มแข็ง ในกำรสนับสนุนส่งเสริมภำรกิจ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรใช้ระบบกำรสื่อสำรออนไลน์มำกกว่ำกำรไปติดต่อด้วยตนเอง เพื่อไม่ให้
เสียเวลำในกำรเดินทำง
2. เอกสำรควรมีระดับกำรจัดส่งหลำยทำงเพื่อควำมสะดวก
3. ควรปรับปรุงกำรให้บริกำร เป็นกัลยำณมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส
4. ควรจัดทำระบบ Call center เพื่อแก้ปัญหำกำรเดินทำงมำติดต่อรำชกำร
5. ฝ่ำยกำรเงินควรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรให้ข้อมูลและให้บริกำรแก่ผู้มำ
ติดต่อด้วยควำมเต็มใจ ช่วยแนะนำแก้ไขปัญหำให้สำเร็จในวันที่ไปติด
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6. อยำกให้มีกำรจัดกำรเอกสำรให้เรียบร้อยมีชั้นวำงของหรือตู้เก็บให้
เรียบร้อย
7. ควรพัฒนำระบบเอกสำรให้รวดเร็วและทันต่อเหตุกำรณ์
8. ควรเพิ่มเจ้ำหน้ำที่ และทำงำนให้มีควำมรอบคอบ
9. ควรจัดระบบติดต่อสื่อสำรให้ทันกำรตำมยุคสมัย
10. ควรปรับปรุงกำรให้บริกำรให้รวดเร็ว พูดจำสุภำพเต็มใจให้บริกำร
11. ควรมีกำรสุ่มนิเทศโรงเรียนโดยไม่แจ้งล่วงหน้ำ เพื่อให้แต่ละโรงเรียนได้
ทำงำนเป็นปัจจุบันเสมอ
12. ควรปรับปรุงบุคลำกรที่ทำหน้ำที่ในฝ่ำยต่ำง ๆ ควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้
มำติดต่อและควรให้คำแนะนำแนวทำงกำรปฏิบัติแก่ผู้มำติดต่อ ควรใช้วำจำที่สุภำพ
13. จัดซุ้ม เรือนกำแฟ ที่พักสำหรับผู้มำติดต่อรำชกำร
14. ควรมีตเู้ ก็บ กพ.7 ในตู้ให้เรียบร้อยเป็นระเบียบ
15. ช่วงพักเที่ยงควรมีเจ้ำหน้ำที่รอให้บริกำร เพื่อให้บริกำรคุณครูต้องเดินทำง
มำจำกต่ำงอำเภอ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรและกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลใน
สถำนศึกษำ“ป้องกันกำรทุจริต” (ภำยใต้ชื่อเขตสุจริต) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
จากประเด็นการติดตามประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และ EIT ข้างต้นคณะ
กรรมการฯ เห็นว่า ปัจจัยของความพึงพอใจส่วนสาคัญมาจากปัญหำกำรสั่งสมกำรทำงำนที่ขำด
ระบบกำรกำกับควบคุม สะสมมำยำวนำน ซึ่งส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 จึงมีข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ปัญหำดังนี้
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ควรจัดทำปฏิทินในกำรนิเทศติดตำม
อย่ำงชัดเจนทั้งรำยภำคเรียนหรื อรำยปีก ำรศึก ษำ เพื่อประโยชน์ต่อกำรวำงแผนของโรงเรี ย นใน
กำรสนองนโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
และกระทรวงศึกษำธิกำร
2. เพิ่มช่องทำงกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่หลำกหลำยเพื่อควำมทั่วถึง รวมทั้งกำรแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับกำรทุจริต
3. นำผลสะท้อนของปัญหำ สรุป เสนอผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อหำ
แนวทำงแก้ไข และสะท้อนแนวทำงแก้ปัญหำกลับคืนมำ
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4. สร้ำงควำมเชื่อมั่นเพื่อเป็นหลักประกันควำมสุจริตของสำนักงำนเขตพื้นที่อย่ำงเป็น
รูปธรรม
5. มีกำรตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่โดยส่วนกลำง
6. ควรมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเกี่ยวกับกำรเบิกค่ำกำรศึกษำบุตร
7. ผู้นำและบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ต้องมีควำมจริงใจต่องำน ต่อบุคคล
และต่อองค์กร มุ่งผลสำเร็จของงำนมำกกว่ำผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง
8. สร้ำงควำมตระหนัก สร้ำงจิตสำนึกในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เขตควรมีแนวทำง นโยบำย
โดยกำรร่วมมือของทุกภำคส่วน เป็นแบบอย่ำง และมีควำมโปร่งใสในกำรทำงำน
9. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29 ควรให้บริกำรและมีกำรอบรม เรื่อง
กำรบริหำรควำมเสี่ยงของกลุ่มต่ำงๆ เช่น กำรเงิน กำรบัญ ชี งำนพัสดุ โดยอบรมเชิงปฏิบัติกำรมีกำร
ทบทวนทุกปีกำรศึกษำโดยบุคลำกรในเขตหรือที่มีควำมเชี่ยวชำญ
10. ปรับวิธีกำรประเมิน ติดตำม ดูผลที่เกิดลงถึง ตัวเป้ำหมำยครูนักเรียน ไม่เน้นกำร
ต้อนรับ พัฒนำผู้ประเมินและระบบให้มีควำมเชี่ยวชำญประเมินจริง
11. ปรับปรุงระบบกำรจัด เก็บข้อมูลสำรสนเทศให้สำมำรถใช้ร่วมกันได้ทุกหน่วย และ
สร้ำงควำมเชื่อมั่นในข้อมูล
12. หน่วยต้นสังกัดต้องควบคุมวิธีกำรนำสู่กำรปฏิบัติ ต้องกำหนดเป้ำหมำยกำรทำงำนที่
ชัดเจน และทำต่อเนื่อง
13. เร่งสร้ำงภำพพจน์ที่ดีและเกียรติภูมิของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต
29 โดยเร็ว
วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา จำกสภำพข้อมูลที่ไ ด้รับทั้ง หมดโดยผู้รับผิดชอบ
โครงกำรทั้งในระดับโรงเรียนและเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน 25 คน พร้อมกำรปรับปรุงทุกๆ ด้ำน
เพื่อพัฒนำหน่วยงำน ให้บริกำรสนับสนุนอย่ำงมีคุณธรรม โปร่งใส จนให้ครูมีขวัญกำลังลังใจในกำร
ปฏิบัติงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกับนักเรียนให้เกิดคุณภำพ ดังนี้
1. ลดกิจกรรม โครงกำรของเขตลงให้มำกที่สุด โดยกำรบูรณำกำรกิจกรรมที่มี
ผลซ้ำซ้อน และควรจัดทำโครงกำร/กิจกรรม ที่มีรำยละเอียดชัดเจนสำมำรถนำลงสู่กำร
ปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นแบบอย่ำงที่ดี
2. มีกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำน เพื่อนำไปแก้ปัญหำ พัฒนำได้อย่ำง
ทันที
3. ควรมีกรอบหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ กำรทำงำนของบุคลำกรทุกระดับอย่ำง
ชัดเจน
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4. ควรมีคู่มือ มีขั้นตอนกำรทำงำน และมีข้อมูลสำรสนเทศที่เป็นปัจจุบันและ
เข้ำถึงง่ำย
5. ควรมีกำรสำรวจหรือแระเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร มีช่องทำงกำร
ร้องเรียนและกำรตอบข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภำพ
6. ควรมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่สะท้อนถึงควำมสำเร็จของกำรทำงำน
ที่เป็นรูปธรรมหรือเป็นกำรทำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งมีกำรสรุปผลปฏิบัติงำนประจำปี
ด้วย
7. ควรสร้ำงคุณลักษณะของเขตสุจริต 5 ประกำร คือ ทักษะกระบวนกำรคิด
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียง และ จิตสำธำรณะ พร้อมทั้งกำหนดเป็นมำตรฐำน
และประเมินกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม
8. มีกำรทำงำนขับเคลื่อนเขตสุจริตในลักษณะทีมประสำนชัดเจนยิ่งขึ้นโดย
เสนอทีมแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้เกิดควำมชัดเจน
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ
รายงานการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
“ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ” (ภายใต้ ชื่ อ เขตสุ จ ริ ต ) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29
ปี ง บประมาณ 2560 มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) สรุ ป ผลการด าเนิ น งานโครงการเสริ ม สร้ างคุ ณ ธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 2) ศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบุคลากรและการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29
สรุปผล
1. ผลการด าเนิน งานโครงการเสริมสร้างคุ ณ ธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบ าลในสถานศึก ษา
“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สรุปผล
การดาเนินโครงการ ดังนี้
1.1 ผลการส ารวจใช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ Evidence-based Integrity &Transparency
Assessment (EBIT) สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ส ารวจตามประเด็ น ค าถาม EB1-EB11 พบว่ า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามตรวจเงินแผ่นดินที่กาหนด มีการเผยแพร่
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างอย่ า งเป็ น ระบบ รวมทั้ ง มี ก ารปรั บ ปรุง ขั้ น ตอนการท างาน ที่ เกิ ด
ประโยชน์กับทางราชการมากขึ้น มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อย
กว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสิน
ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ มีการประกาศวิธีการคานวณราคากลางของโครงการ มีการประกาศ
รายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ
พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีการจัดท ารายงานผล
การจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด
จ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละของจานวน
โครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละของจานวนงบประมาณจาแนกตาม
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วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัดซื้อจัด
จ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามรายงานการวิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านมา มีการ
จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน และมีคู่มือการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่ม ตามภารกิจย่อย
โดยได้จัดเก็บในแฟ้มสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายบุคคล มีรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักมีระบบ
เกณฑ์ หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ การแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก อัตราค่าบริการ
และระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนิ นการให้ผู้ใช้บริการ หรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบค่อนข้างชัดเจน ใน
กลุ่มบุคคล การเงิน เป็นต้น มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ในภารกิจหลัก มีกิจกรรมที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนแสดงความคิดเห็น จัดทาแผนงาน/
โครงการ ร่วมดาเนินการ ร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผล และร่วมปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการรวมทั้ งมีการสรุป รายงานเผยแพร่ป ระชาสัมพัน ธ์ สามารถเป็นแบบอย่างได้ มีหน่ วย
ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีข้อมูลตามภารกิจหลักตามที่กฎหมาย
กาหนดทางเว็บไซต์และกลุ่มสื่อสารอื่นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการให้ข้อมูลตามภารกิจ
หลักผ่านสื่อต่างๆที่ทันสมัย การเผยแพร่เอกสารแผนปฏิบัติการ 200 เล่ม และการเผยแพร่ แผนฯ/
คู่มื อ การปฏิ บั ติ งาน ทางเว็ บ ไซต์ Facebook และ line อีก ทั้ ง ร่ว มกับ รายการของสื่ อสร้า งสุข TV
ออนไลน์ ที่เป็นการสร้างความเข้าใจ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกวันพุธ อีกทั้งมีการสร้างกลุ่มไลน์ในแต่ละ
ภารกิจ เพื่อการสื่อสารสร้างความเข้าใจ มี การกาหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนและการ
ตอบสนองหรือรายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ ผู้ร้องเรียนมีการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ หลายช่องทาง
มีการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเบื้องต้นได้โดยผู้รับผิดชอบ และโดยกลุ่มงานวินัยและนิติการที่จะดาเนินการ
ตามระเบียบกฎหมาย มีการแจ้งผู้ร้องเรียน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อได้ดาเนินแล้วเสร็จในแต่ละเรื่อง
ตามความเหมาะสม รายงานสรุปผลการดาเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปพร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข จึงต้องมีการทางานเชิงรุก ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
ทางวินัย ตลอดถึงคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
และบุคลากรทุกคนตระหนักถึงผลกระทบจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน มีคู่มือหรือประมวลจริยธรรม
เกี่ย วกับ การปฏิบั ติ งานเพื่ อป้ องกั น ผลประโยชน์ ทั บซ้ อน และมีก ารน ามาปรับ ทบทวนให้เกิด ความ
เหมาะสม บุ ค ลากรมี ค วามรู้แ ละตระหนั ก ในการท างานเกี่ ย วกั บ การป้ องกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
บุคลากรทุกกลุ่ม/หน่วยงาน มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน มีการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ถึงความเกี่ยวข้ องกับ
ผู้เสนองานในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้า ง มี รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ป้ อ งกัน ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นและ
ข้อเสนอแนะ มีการปรับระบบการทางานที่เกิดจาก การนาข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงาน
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เพื่ อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินการตามแผน ปฏิบัติการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามีการดาเนินการตามแผนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี 2560 บุ ค ลากรแต่ ล ะกลุ่ ม ในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเขต 29 ปรึกษาเกี่ยวกับภาระงานในกลุ่มที่ไ ด้ดาเนิน การไปแล้ว และผลการด าเนิ นงาน
รวมทั้ งปั ญ หา อุป สรรคต่ าง ๆ รวมทั้ งภาระงานจะต้อ งด าเนิน การต่ อไป สรุปและเตรีย มข้อ มูล เพื่ อ
นาเสนอในการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ประธานคณะกรรมการนาเสนอข้อมูลที่เตรียม ในข้อ 1 เสนอในที่
ประชุมพบปะพูดคุยกันเดือนละ 1 ครั้ง สมาชิกกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังประเด็นของทุกกลุ่ม
บางประเด็นต้องร่วมพิจารณา นาผลการประชุมบันทึกเสนอผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา
แนวทางการแก้ไขและพัฒนา มีการรวมกลุ่มเพื่อการบริหารงาน ทางานที่โปร่งใส และมีกิจกรรมที่แสดง
ถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น
1.2 ผลการสารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้รับบริการเพื่อประเมินการบริการที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการทางานจานวน 6 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มอานวยการ 2) กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ 3) กลุ่มบริหารงานบุคคล 4) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 5) กลุ่มนโยบายและ
แผน และ 6) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และ 1 หน่วยงาน คือ หน่วยตรวจสอบภายใน ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากว่าเพศ
ชาย โดยมีเพศชายจานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4 เพศหญิง จานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ
59.6 เป็นครูมากที่สุดจานวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 76.8 รองลงมาเป็นผู้อานวยการจานวน 26
คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 รองผู้อานวยการจานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 พนักงานราชการจานวน
10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 และอื่นๆ จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามลาดับ จานวนคนที่ติดต่อ
ราชการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มากที่สุดจานวน 5 ครั้งขึ้นไป จานวน 71 คน คิดเป็นร้อย
ละ 26.6 รองลงมาคือ กลุ่มบริหารงานบุคคล จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1 ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของกลุ่ม/หน่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลางมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 เมื่ อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม
พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกกลุ่ม/หน่วย โดยกลุ่มอานวยการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 2.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 รองลงมา คือ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมิน ผล หน่ วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 2.28, 2.25, 2.24, 2.23, 2.06 และ 2.02 ตามลาดับ
1.3 ผลการส ารวจความคิ ด เห็ น External Integrity & Transparency Assessment (EIT)
สาหรับ การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนิ นงานของสานั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษา
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นการตอบแบบสอบถามอย่างอิสระของผู้ที่รับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้เสีย ที่อ ยู่ในสถานศึก ษาในสังกัด โรงเรียนละ 10-15 คน จานวน 210 คน ได้แบบสอบถามความ
คิดเห็นด้านคุณธรรมการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาใน 4 ดัชนีชี้วัด
คือ ดัชนี ความโปร่งใส ดัชนี ความพร้อมรับ ผิด ดัชนี คุณ ธรรมการให้ บริการของสานัก งานเขตพื้น ที่
การศึ กษา และประสบการณ์ ก ารทุจ ริต และข้อ เสนอแนะ พบว่า ความคิด เห็ น ด้านคุ ณ ธรรมการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ภาพรวมความโปร่งใสในการให้ข้อมูลและ
การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของเขตพื้นที่การศึกษา ค่อนข้างชัดเจน ความคิดเห็นการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยสูงเท่ากั บ 1.66 เอกสารเผยแพร่ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 2.87 บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 4.78 เว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 20.92 เจ้าหน้าที่ของสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 0.95 สื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social Media) เช่ น Facebook, Line,
Twitter คิดเป็นร้อยละ 5.87 ช่องทางสื่อสารที่เข้าถึงข้อมูลสานักงานเขตพื้นที่มากที่สุดคือ เว็ปไซต์ คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 20.92 มี ก ารเลือ กใช้ ส องช่ อ งทางอยู่ จ านวนมาก คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 44.49 ภาพรวมการ
ให้บริการเสร็จในเวลาที่ค่อนข้างเหมาะสม ไม่เลือกปฏิบัติ มีความพึงพอใจค่อนข้างมากและสะดวกใน
การรับข้อร้องเรียน และการให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยสูง เท่ากับ 1.67 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
การร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการหรือขั้นตอนหรือระยะเวลาการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เคยร้องเรียนคิดเป็นร้อยละ 15.31 ไม่เคยร้องเรียน คิดเป็นร้อยละ 80.86 ไม่เคยร้องเรียนเพราะไม่มี
เรื่องร้องเรียน ร้อยละ 37.79 มีเรื่องร้อยเรียนแต่ไม่สาคัญจึงไม่ร้องเรียน ร้อยละ 10.53 มีเรื่องร้องเรียน
แต่ไม่ร้องเรียนเพราะกลัวผลกระทบภายหลัง ร้อยละ 7.47 ภาพรวมการดาเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนมี
ความเหมาะสมค่อนข้างมาก มีการติดตามเรื่องและแจ้ง ผลการร้องเรียนมีประสิทธิภาพค่อนข้างมาก
ภาพรวมเจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความค่อนข้างพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
และค่อนข้างเห็นด้วยที่เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ กระตือรือร้น เต็มใจ ทางานรวดเร็ว มุ่งผลสาเร็จของงาน
ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา การเคยได้ยิน/รับทราบว่าเจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ให้บริการ
ท่านรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือร้องขอ ให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานบันเทิง รวมถึงสิ่งอานวย
ความสะดวกหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามหน้าที่ ไม่เคย คิดเป็นร้อยละ
83.25 เคย คิดเป็นร้อยละ 15.31 ไม่ตอบ คิดเป็นร้อยละ 0.95 ไม่เคยได้ยิน/รับทราบ คิดเป็นร้อยละ
83.25 ภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการมีการรับเงิน มีการเอื้อประโยชน์เนื่องจากสัมพันธ์ส่วนตัว
และเพื่อผลประโยชน์ตอบแทนสาหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น ค่อนข้ างน้อย ในช่วง 1 ปีที่
ผ่านมา การเคยถูกร้องขอให้เงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือความบันเทิงต่าง ๆ หรือผลประโยชน์อื่น
ใดแก่เจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ให้บริการท่าน ไม่เคย คิดเป็นร้อยละ 86.60 ไม่
แน่ใจ/ไม่ตอบ คิดเป็นร้อยละ 11.00 เคย ระบุรายละเอียด คิดเป็นร้อยละ 1.43 ไม่เคยถูกขอให้เงิน
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พิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาคหรือผลประโยชน์อื่นใดจากเจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยละ
86.60 สิ่งที่โรงเรียนต้องการ แนะนาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการประเมิน ดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระทาการทุจริตต่อหน้าที่ ได้แก่
การให้บริการ การพูดจา การเงิน การปฏิบัติงาน ขอให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานเป็นระบบการ
การดาเนินการแก้ไขการทุจริต การเข้าถึงข้อมูล การบริหารงานเขตพื้นที่
2. ข้ อ เสนอแนะแนวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรและการด าเนิ น งานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 ตามโครงการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าลใน
สถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
จากประเด็นการติดตามประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และ EIT ข้างต้นคณะกรรมการฯ พบว่า
ปัจจัยของความพึงพอใจส่วนสาคัญมาจากปัญ หาการสั่งสมการทางานที่ขาดระบบการกากับควบคุม
สะสมมายาวนาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ข องสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
จึงมีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา คือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ควรจัดทา
ปฏิทินในการนิเทศติดตามอย่างชัดเจนทั้งรายภาคเรียนหรือรายปีการศึกษา เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่หลากหลายเพื่อความทั่ว ถึง นาผลสะท้อนของปัญ หา สรุป เสนอผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เพื่อหาแนวทางแก้ไข และสะท้อนแนวทางแก้ปัญ หากลับคืนมา สร้างความเชื่อมั่นเพื่อ
เป็นหลักประกันความสุจริตของสานักงานเขตพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม มีการตรวจสอบผลการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่โดยส่วนกลาง มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาบุตร ผู้นา
และบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องมีความจริงใจต่องาน ต่อบุคคล ต่อองค์กร มุ่งผลสาเร็จ
ของงานมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง สร้างความตระหนัก สร้างจิตสานึกในการต่อต้านการ
ทุจริต เขตควรมีแนวทาง นโยบาย โดยการร่วมมือของทุกภาคส่วน เป็นแบบอย่าง และมีความโปร่งใสใน
การทางาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ควรให้บริการและมีการอบรม เรื่อง การ
บริหารความเสี่ยงของกลุ่มต่างๆ เช่น การเงิน การบัญชี งานพัสดุ โดยอบรมเชิงปฏิบัติการมีการทบทวน
ทุกปีการศึกษาโดยบุคลากรในเขตหรือที่มีความเชี่ยวชาญ ปรับวิธีการประเมิน ติดตาม ดูผลที่เกิดลงถึง
ตัวเป้าหมายครูนักเรียน ไม่เน้นการต้อนรับ พัฒนาผู้ประเมินและระบบให้มีความเชี่ยวชาญประเมินจริง
ปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ร่วมกันได้ทุกหน่ วย และสร้างความเชื่อมั่นใน
ข้อมูล. หน่วยต้นสังกัดต้องควบคุมวิธีการนาสู่การปฏิบัติ ต้องกาหนดเป้าหมายการทางานที่ชัดเจน และ
ทาต่อเนื่อง และเร่งสร้างภาพพจน์ที่ดีและเกียรติภูมิของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
29 โดยเร็ว จากสภาพข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดโดยผู้รับผิดชอบโครงการทั้งในระดับโรงเรียนและเขตพื้นที่
การศึกษา จานวน 25 คน พร้อมการปรับปรุง ทุกๆ ด้านเพื่อพัฒ นาหน่วยงาน ให้บริการสนับสนุน
อย่างมี คุ ณ ธรรม โปร่งใส จนให้ ครู มีข วัญ ก าลัง ลั งใจในการปฏิ บั ติง านการจัดการเรีย นการสอนกั บ
นักเรียนให้เกิดคุณภาพ ได้มีการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การลดกิจกรรม โครงการของ
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เขตลงให้ มากที่ สุด โดยการบู รณาการกิจกรรมที่มีผลซ้าซ้อน และควรจัดท าโครงการ/กิจกรรม ที่ มี
รายละเอียดชัดเจนสามารถนาลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี มีการติดตาม
ประเมินผล และรายงาน เพื่อนาไปแก้ปัญหา พัฒนาได้อย่างทันที ควรมีกรอบหน้าที่ ความรับผิดชอบ
การทางานของบุคลากรทุกระดับอย่างชัดเจน ควรมีคู่มือ มีขั้นตอนการทางาน และมีข้อมูลสารสนเทศ
ที่เป็นปัจจุบันและเข้าถึงง่าย ควรมีการสารวจหรือแระเมินความพึงพอใจในการให้บริการ มีช่องทางการ
ร้องเรียนและการตอบข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ ควรมีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่สะท้อนถึง
ความสาเร็จของการทางานที่ เป็น รูปธรรมหรือเป็ นการท างานที่มุ่ งผลสัมฤทธิ์ รวมทั้ง มี การสรุปผล
ปฏิบัติงานประจาปีด้วย ควรสร้างคุณลักษณะของเขตสุจริต 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มี
วินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ จิตสาธารณะ พร้อมทั้งกาหนดเป็นมาตรฐานและประเมิน
การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม และมีการทางานขับเคลื่อนเขตสุจริตในลักษณะทีมประสานชัดเจน
ยิ่งขึ้นโดยเสนอทีมเลขานุการที่มีการทางานเป็นทีมงาน พร้อมแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดความ
ชัดเจน
อภิปราย
จากผลการศึ ก ษาโครงการเสริ ม สร้ างคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าลในสถานศึ ก ษา
“ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ” (ภายใต้ ชื่ อ เขตสุ จ ริ ต ) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29
ปีงบประมาณ 2560 พบว่า
1. ผลการส ารวจใช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ Evidence-based Integrity &Transparency
Assessment (EBIT) สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สารวจตามประเด็นคาถาม EB1-EB11 ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กาหนด ทั้งนี้เนื่องจากสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาได้มีการกาหนดให้เจ้าหน้าที่ทบทวนระบบและวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงคู่มือเอกสารขั้นตอนการทางานการเงินการบัญชีพัสดุและสินทรั พย์ เผยแพร่เอกสาร และสรุป
งบประมาณนาเสนอ รายงานเป็นประจาทุกเดือน ดาเนินการสารวจความพึงพอใจในการทางานของ
บุ ค ลากร ก าหนดให้ บุ ค ลากรทุ ก คน ทุ ก กลุ่ ม จั ด ท าคู่ มื อ และขั้ น ตอนตามภารกิ จ หลัก บั น ทึ ก การ
ปฏิบัติงานเป็นประจาทุกวันพร้อมทั้งส่งบันทึกการปฏิบัติงานประจาวันให้ผู้ บังคับบัญชาตามระดับชั้น
ตรวจสอบและลงนามทุกสัปดาห์ จัดให้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบุคลากรทุก
คน กับผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทาและสารวจออนไลน์จากผู้รับบริการเพื่อการ
ประเมินความพึงพอใจบุคคลการมีส่วนร่วมในแต่ละภารกิจ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสและสนับสนุนให้
บุคลากรร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมติดตามและร่วมปรับปรุงแก้ไข มีการประชาสัมพันธ์
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ภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่อย่างหลากหลายทางสื่อออนไลน์ จัดรายการผ่านรายการวิทยุสื่อสร้างสุข
เว็บไซต์ของเขตพื้นที่ ป้ายชื่อของบุคลากร จั ดทาป้ายคาขวัญ (motto) ของแต่ละกลุ่ม จัดทาแผ่นพับ
ป้ า ยพระราชด ารั ส ป้ า ยนิ เทศ ท าเนี ย บบุ ค ลากร วารสารประชาสั ม พั น ธ์ ข องส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา การเผยแพร่เอกสารแผนปฏิบัติการ การเผยแพร่ แผนฯ/คู่มือการปฏิบัติงาน ทางเว็บไซต์
Facebook และ line ร่วมกับรายการของสื่อสร้างสุขทีวีออนไลน์ ที่เป็นการสร้างความเข้าใจ ให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกวันพุธ อีกทั้งมีการสร้างกลุ่มไลน์ (Line) ในแต่ละภารกิจ เพื่อการสื่อสารสร้างความเข้าใจ
มีการการนิเทศ ติดตามการดาเนินงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตามลาดับขั้นตอน
2. ผลการส ารวจความคิ ด เห็ น External Integrity & Transparency Assessment (EIT)
สาหรับ การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนิ นงานของสานั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นการตอบแบบสอบถามอย่างอิสระของผู้ที่รับบริการหรือผู้มีส่วน
ได้เสีย ที่อ ยู่ในสถานศึก ษาในสังกัด โรงเรียนละ 10-15 คน จานวน 210 คน ได้แบบสอบถามความ
คิดเห็นด้านคุณธรรมการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาใน 4 ดัชนีชี้วัด
คือ ดัชนี ความโปร่งใส ดัชนี ความพร้อมรับ ผิด ดัชนี คุณ ธรรมการให้ บริการของสานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษา และประสบการณ์การทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับค่อนข้างชัดเจน ทั้งนี้
เนื่องจาก สานั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึกษา ได้มีก ารก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเป็นรูปธรรม มีการกาหนดให้บุคลากรทุกคนรับผิดชอบงานที่ชัดเจน มี
การประชาสัมพันธ์ทั้งในระดับโรเรียนและระดับเขตพื้นที่ เพื่อให้เข้าใจการดาเนินโครางการ จัดทาคู่มือ
และขั้นตอนการร้องเรียน จัดทาคู่มือประมวลจริยธรรม ผลประโยชน์ทับซ้อน มีการดาเนินการแต่งตั้ง
กรรมการป้องกันการทุจริต และมีการนิเทศ ติดตามการดาเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน
3. ผลข้อเสนอแนะแนวทางการพั ฒนาบุคลากรและการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้น ที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 ตามโครงการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าลใน
สถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
จากประเด็น การติ ด ตามประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้รับ บริก าร และ EIT มี ก ารน าเสนอแนวทางที่
หลากหลาย เช่น จัดทาปฏิทินในการนิเทศติดตามอย่างชัดเจนทั้งรายภาคเรียนหรือรายปีการศึกษา เพิ่ม
ช่อ งทางการรั บ รู้ข้ อมู ล ข่า วสารที่ ห ลากหลายเพื่ อความทั่ ว ถึง น าผลสะท้ อนของปั ญ หา สรุป เสนอ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อหาแนวทางแก้ไข การตรวจสอบผลการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่โดยส่วนกลาง มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาบุตร ผู้นาและ
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องมีความจริงใจต่องาน สร้างความตระหนัก สร้างจิตสานึก
ในการต่อต้านการทุจริต ปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้ร่วมกันได้ทุกหน่วย
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หน่วยต้นสังกัดต้องควบคุมวิธีการนาสู่การปฏิบัติ เร่งสร้างภาพพจน์ที่ดีและเกียรติภูมิของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยเร็ว การลดกิจกรรม โครงการของเขตลงให้มากที่สุด ควรสร้าง
คุณ ลั ก ษณะของเขตสุจ ริต 5 ประการ คื อ ทั ก ษะกระบวนการคิด มี วิ นั ย ซื่ อ สัต ย์ สุ จริ ต อยู่ อย่ า ง
พอเพียง และ จิตสาธารณะ ทั้งนี้เนื่องจาก การดาเนินงานต่างๆ ของโครงการยังขาดความต่อเนื่อง ซึ่ง
ข้อ เสนอแนะแนวทางการพั ฒ นาบุ ค ลากรจะส่ ง ผลต่อ พฤติ ก รรมการท างานของบุ ค ลากรทุ ก คนใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ให้มีทิศทางของความมีคุณธรรม และความโปร่งใส
ที่ชัดเจน ตามเจตนารมณ์ของ“เขตสุจริต
ข้อเสนอแนะจากผลการรายงาน
1. ควรมีก ารนากิ จกรรมไปเพื่ อ พั ฒ นา ความซื่อ สัต ย์สุจ ริตในโรงเรียนในสานั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 หรือของสหวิทยาเขต ด้วย
2. ควรมีการสร้างกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสานึกสุจริตกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก
3. ควรปรับปรุงสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและเหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียนและหน่วยงานที่ต้องการนาไปใช้
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29
2. ควรศึกษาปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการดาเนินงานโครงการ
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