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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
 
 
ความเป็นมา 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ได้ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ”ป้องกันการทุจริต” (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีคุณลักษณะ 5 ประการ
ของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส  รวมทั้งมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตทั ้งในระดับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ผ่านการดำเนนิกิจกรรมตามโครงการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษา  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 5  ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์(ITA Online) โดยรับการประเมินจาก สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (integrity and Transparency Assessment 

Online : ITA Online)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามท่ี สพฐ. กำหนด ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับให้เป็น 

“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”  เพ่ือให้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเอง ในด้านคุณธรรและความโปร่งใสเกิดการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  และให้ความสำคัญกับการป้องกัน
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ประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน  หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์

ทับซ้อน  ทำให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน ก็จะทำให้การทุจริตในภาพรวมลดลงได้ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์  

(integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิธีการประเมิน 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  

(integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา และนำข้อเสนอแนะไปจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบาย

และในระดับปฏิบัติ  พร้อมทั้งนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน 

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. ตัวชี้วัดการประเมิน   ตัวชีว้ัดการประเมินจำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1.1 การปฏิบัติหน้าที่ 

1.2 การใช้งบประมาณ 

1.3 การใช้อำนาจ 

1.4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

1.5 การแก้ไชปัญหาการทุจริต 

1.6 คุณภาพการดำเนินงาน 

1.7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

1.8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 

1.9 การเปิดเผยข้อมูล 

1.10 การป้องการการทุจริต 

2. เครื่องมือในการประเมิน 

   เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ 
ดังนี้ 
   2.1  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน
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ตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 
 
 
   2.2  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน 
   2.3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
 3. กลุ่มประชากร  กลุ่มตัวอย่าง  และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
                3.1 ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายใน (สำหรับแบบ  IIT)   
                     ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายใน  หมายถึง  บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ทำงานให้
หน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี จำนวน 81  คน   
   3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สำหรับแบบ  EIT)  
                      ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  บุคลากรทางการศึกษาท่ีมา
รับบริการหรือมาติดต่อภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในปีงบประมาณ  2563 จำนวน 125  คน  
                  3.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สำหรับแบบ  OIT)                                                                                     
                       เก็บข้อมูลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบสำรวจ 
OIT  ในแต่ละข้อคำถาม  เลือกมีหรือไม่มี  เลือกมี ให้ระบุ URL  ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา   
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท้ังสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.20 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่
ใน ระดับ A (Very Good)  
  1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนนร้อยละ  75.15 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ B (Good)  โดยตัวชีว้ัด 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน 94.25 
คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าคะแนนตัวชี้วัดอ่ืน ๆ และไม่ผ่านการประเมิน มีจำนวน 3 ตัว ชี้วัด คือ 
ตัวชี้วัด 10 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนน 31.25 คะแนน  ตัวชี้วัด 9 การเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนน 78.98   
คะแนน และตัวชี้วัด 2 การใช้งบประมาณ  ได้คะแนน 80.34 คะแนน 
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 1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5   ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 72.93 - - 
2559 72.03 ลดลง -0.9 
2560 74.54 เพ่ิมข้ึน +2.51 
2561 73.59 ลดลง -0.95 
2562 57.48 ลดลง -16.11 
2563 75.15 เพ่ิมข้ึน +17.67 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5   เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรียงตามลำดับ
คะแนนได้ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 94.25  A ผ่าน 
6 คุณภาพการดำเนินงาน     92.50  A ผ่าน 
3 การใช้อำนาจ 90.09  A ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 88.08  A ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 87.89  A ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 87.50  A ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 85.47  A ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ      80.34   B  ไม่ผ่าน 

     9 

การเปิดเผยข้อมูล 78.98  B ไม่ผ่าน 

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 66.67 C ไม่ผ่าน 

9.2 การบริหารงาน 62.50 C ไม่ผ่าน 
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 85.71  A ผ่าน 
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9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 100  AA ผ่าน 

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 80.00 B ไม่ผ่าน 

10 
การป้องกันการทุจริต 31.25  F ไม่ผ่าน 

10.1 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต 62.50 C ไม่ผ่าน 
10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 0.00  F ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

 

การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน  
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วดัที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น คือ ตัวชี้วัดที่มี
คะแนนต่ำกว่าไม่ผ่านการประเมินจำนวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้   มีดังนี้ 
   1. ตัวช้ีวัด 2  การใช้งบประมาณ  
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่  
อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์   
แก่ตนเองหรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานตนเองได้ 

   แนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

1.1 บุคลากรทุกคนต้องตระหนักถึงการใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการให้เป็นไปตาม 

วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและสมประโยชน์แก่ทางราชการโดยแท้จริง 

    1.2 งานพัสดุต้องดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุต่างๆให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

โปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอนตามที่กฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆกำหนด 

  1.3 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต้องรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ 
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กฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับกำหนดและเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหาร

งบประมาณเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ 

   1.4 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นบังคับบัญชาต้องควบคุมดูแลหรืออนุมัติการเบิกจ่าย 

งบประมาณเช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าเดินทาง เป็นต้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม 

 

 

 

      2. ตัวชี้วัด 9 การเปิดเผยข้อมูล  
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ต้องดำเนินเปิดเผยข้อมูลที่ประชาชน
ควรทราบและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5  
ไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเว็บไซต์บุคลากรในสังกัด ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานเขต
พื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงช่องทางการติดต่อสอบถาม             
ให้ประชาชน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีช่องทาง social network แสดงข้อมูลแผนการดำเนินงานข้อมูลขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานหรือการให้บริการข้อมูล แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือ
เป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 5 
  แนวทางการปฏิบัติดังนี้  

1.แจ้งผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบร่วมกัน ผ่านช่องทางออนไลน์ และการ
ประชุม 

2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจากกลุ่มงาน เพ่ือร่วมเป็นคณะทำงานในการดำเนินการ 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน 

3. เสนอร่างคำสั่ง เพื่อเสนอให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ขอนแกน่ เขต 5 พิจารณาอนุมัติ 

4. กำหนดปฏิทินการดำเนินการ และประชุมวางแผนกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย 
   4.1 มาตรการการใช้งบประมาณ 
   4.2 มาตรการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ 
   4.3 มาตรการส่งเสริมและป้องกันการทุจริต 

5. นำแผนส่งต่อกลุ่มนโยบายและแผนให้ความเห็นในการดำเนินการ และกำหนดไว้ใน 
แผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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6. คณะกรรมการดำเนินการตามปฏิทินที่กำหนด 
1) จัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต  

โดยให้บุคลากรในสังกัดทุกคนร่วมลงนามเพ่ือทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่กับผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

2) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตน เพ่ือให้ 
สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเชิญเจ้าหน้าที่ 
จาก ปปช.มาให้ความรู้ ความเข้าใจ 

3) ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการรักชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยจัดให้มีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 
กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตและการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ 

4)  จัดประชุมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงในการดำเนินการ 
5) จัดทำกิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต / การจัดแสดงผลงานการ 

ดำเนินงานด้านการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และการเสริมสร้างธรรมภิบาลในองค์กร 
6) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตไว้บริเวณหน้าสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 และติดตั้ง ณ จุดสแกนใบหน้าหรือลายนิ้วมือ 
7) จัดทำสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์/ข้อความในการต่อต้านการทุจริต และติดตังไว้ ทุก 

ห้องในสำนักงาน 
8) พัฒนาการนำเข้าข้อมูล เอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง โดยจัดกิจกรรม โครงการ 

ศึกษาดูงาน หรือเชิญเชิญผู้เชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำในการจัดทำเอกสารหลักฐานเพื่อเปิดเผยข้อมูล 
สู่สาธารณะชน 

9) พัฒนา ปรับปรุงรูปแบบของ Website ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10) ผู้รับผิดชอบโครงการ หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ควรดำเนินการประชุม 

วางแผน กำหนดปฏิทินในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
7. แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม การดำเนินการ 
8. รายงานผลการดำเนินการตามแผน 

  3. ตัวช้ีวัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องดำเนินภารกิจตามแนวทางของเจตจำนงในการบริหารงาน

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้พร้อมทั้ง
เสริมสร้างส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 5 ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตและประพฤติ มิชอบมีความม่ันคงในความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส
และมีหลักธรรมาภิบาล   
  แนวทางปฏิบัติดังนี้  
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   3.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับและบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 

ต้องดำเนินการตามแนวทางแห่งเจตนารมณ์ของเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและมี

ธรรมาภิบาล  

   3.2 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องไม่มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบหรือมีลักษณะ

ความสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนผลประโยชน์กันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าทำสัญญาโครงการหรือรับจ้างใดๆของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 

   3.3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 โดยกลุ่มกฎหมายและคดีต้องส่งเสริม

สนับสนุนการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันหรือ

จัดการความเสี่ยงการทุจริตเพ่ือให้หน่วยงานนำไปดำเนินการป้องกันการเกิดการทุจริต 

   3.4 ทุกกลุ่มงานต้องส่งเสริมสนับสนุนและให้ความสัมพันธ์กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการ

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ให้เป็นองค์กรที่

ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยการให้ความร่วมมือในกิจกรรมและโครงการทั้งภายในและภายนอก

เป็นสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  

มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ได้กำหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในให้ดียิ่งขึ้น  ตามตัวชี้วัดที่มีคะแนนไม่ผ่านการประเมิน ดังนี้ 

1. มาตรการการใช้งบประมาณ 
2. มาตรการการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ  
3. มาตรการส่งเสริมและป้องกันการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ 
เรื่อง  มาตรการการใช้งบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

................................................................... 
    ด้วย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕  มีความมุ่งมั่นในการบริหาร
ราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริต ด้วยคุณธรรม ความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมและ
ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA 
Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงกำหนดมาตราการการใช้งบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางการใช้
งบประมาณเป็นระบบ เกิดความคุ้มค่า ตรวจสอบได้ ตามระเบียบทางราชการ ดังนี้ 

   ๑. วิธีการปฏิบัติ  
         ๑.๑ การดำเนินการงบประมาณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ๑) การจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีและเสนอผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบ 
      ๒) เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี 
         ๑.๒ การดำเนินการงบประมาณท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ตาม
โครงการและกิจกรรมอ่ืน ๆ  
      ๑) กลุ่มนโยบายและแผน เสนอผู้บังคับบัญชาแจ้งการจัดสรรงบประมาณให้ผู้รับผิดชอบ
ทราบ 
      ๒) ผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการรองรับการใช้งบประมาณเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
         ๑.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณเสนอผ่านกลุ่มนโยบายและแผนเพื่อให้ความเห็นในการใช้จ่าย
เป็นไปตามแผนหรือโครงการที่กำหนด 
        ๑.๔ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 
        ๑.๕ การใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค้า ตรงกับวัตถุประสงค์ 
  ๒. มอบหมายผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
        ๒.๑ นางสาวอาภาพร  ทองคำ   ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 
        ๒.๒ นายปราโมทย์     โสภา     ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    2.3 นางสาวนวพร  เอกตะคุ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    2.4 นายปริญญา  ชอบค้า ตำแหน่ง  พนักงานราชการ 

  3. มอบหมายผู้กำกับติดตามการนำไปปฏิบัติตามท่ีกำหนด และรายงานผล ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
รายไตรมาสดังนี้ 
    3.1 นายสุขสันต์  คุ้มบัว ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 
    3.2 นางสาวเจริญศรี  สิงห์ขวา ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
    3.3  นางณิชาภา  จันทะกา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
         



 

   จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ 

      ประกาศ   ณ   วันที่  20 มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   
 
      
 

 
 



 
 
 
 

 
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
เรื่อง มาตรการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการ
โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมและให้
ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (integrity and transparency assessment online : 
ITA online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงกำหนดมาตรการความเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 สู่สาธารณะ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่บัญญัติขึ้นเพ่ือรองรับสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยที่
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน และให้
สามารถใช้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐและเพ่ือความโปร่งใส มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
  1. วิธีการปฏิบัต ิ
    1.1 การเปิดเผยข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้ 

 ๑) เปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐาน ประกอบด้วย โครงสร้าง ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่  ข้อมูล 
การติดต่อ ช่องทางการประชาสัมพันธ์  

 2) จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 รายงานการกำกับติดตามการ 
ดำเนินงาน ประจำปี รอบ ๖ เดือน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    3) เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
    4) เปิดเผยข้อมูลการให้บริการ ประกอบด้วย คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
และ การให้บริการ E – Service 
    5) เปิดเผยแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประกอบด้วย แผนการใช้จ่าย งบประมาณ
ประจำปีรายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนการรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง
หรือ การจัดหาพัสดุสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือนรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจาปี 

   ๑.๒ นำเสนอรายงานการเปิดเผยข้อมูลให้ผ่านผู้บัญชาสูงสุดของหน่วยงาน 
 
 
 



  2. มอบหมายผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
   2.1 นางธิติมน  คำมี   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  
   2.2 นายภาณุมาศ  บ้านเหล่า ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
   2.3 นายสมชาย  โพธิ์ศรี  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
   2.4 นางโชติกา  สุขศรีสง่า ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
                                                           เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. มอบหมายผู้กำกับติดตามการนำไปปฏิบัติตามท่ีกำหนด และรายงานผล ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

รายไตรมาส ดังนี้ 
  3.1 นายทองสุก  เกลี้ยงพร้อม ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 
  3.2 นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ 

     ประกาศ   ณ   วันที่  20 มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   
 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  มีความมุ่งมั่นในการบริหาร
ราชการโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่
สังคมและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพท้นที ่การศึกษาออนไลน์ ( integrity and transparency 
assessment online : ITA online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงกำหนดมาตรการการส่งเสริมและ
ป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 เพื ่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕'๖๔ ที่บัญญัติขึ้นเพ่ือรองรับสิทธิของประชาชนในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามอำนาจหน้าที่และ
ภารกิจของหน่วยงาน และให้สามารถใช้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐและเพื่อความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
   1. วิธีการปฏิบัต ิ
    1.1 ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและป้องกันการทุจริต ดังนี้ 
     1) ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล   
     2) ดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา 
และส่งเสริมหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ของผู้บริหารสูงสุด 
     3) การประชุมเพ่ือประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการดำเนินกิจกรรมเพ่ือจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต 
     4) การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
     5)  การจัดทำแผนป้องกันการทุจริต 
     6) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     7) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    ๑.๒ นำเสนอรายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตต่อผู้บัญชาสูงสุดของหน่วยงาน 
  2. มอบหมายผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 

   2.1 นางธิติมน  คำมี   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  
   2.2 นายภาณุมาศ  บ้านเหล่า ตำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
   2.3 นายสมชาย  โพธิ์ศรี  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
   2.4 นางณิชาภา  จันทะกา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 



3. มอบหมายผู้กำกับติดตามการนำไปปฏิบัติตามท่ีกำหนด และรายงานผล ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
ดังนี้ 

  3.1 นายทองสุก  เกลี้ยงพร้อม ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 
  3.2 นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  3.3 นายจีรมิตร แสงเดือน ตำแหน่ง  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   
จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ 

      
      ประกาศ   ณ   วันที่  20 มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   
 
      
 

 

 
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


