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บทนำ 

สภาพการณ์ทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริต
ทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อน
มากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่น ๆ 
มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 

 ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยัง
จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2563 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน โดยมี
คะแนนเท่ากับปี 2562 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 104 ของโลก จากจำนวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก 
แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่ง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดเป้าหมายหลัก
เพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพ่ือ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม 
ในสังคมให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ 
ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที ่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละ 
หน่วยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม
การทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 
2564) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & 
Clean Thailand) และกำหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มี
มาตรฐานสากล” พร้อมทั้งกำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index: CPI)  สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อสร้างสังคมที ่มี
พฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วน
ร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกกำลังและ
ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และมี
วัตถุประสงค์ท่ีสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกันการทุจริต
และระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความสำเร็จ คือมีกระบวนการทำงานด้าน
ป้องกันการทุจริตเปลี ่ยนแปลงสู ่การทำงานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริ ตได้อย่างเท่าทันและมี
ประสิทธิภาพมีการบูรณาการการทำงานระหว่างองค์กรที่เกี ่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้าง
สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้



๒ 

 

สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic 
Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ได้
จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการ
พัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสำคัญที่
ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อม
ของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วย
การเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินการป้องกันและส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ที่สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2563   
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ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 สถานที่ตั้ง 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ตั้งอยู่เลขที่ 120 ถนนมลิวรรณ ตำบลชุม

แพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130   
พื้นที่บริการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ตั้งอยู่ที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  
เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
มาตรา 6  กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีพ้ืนที่รับผิดชอบการ
บริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้แก่ประชากรในวัยเรียนของพ้ืนที่บริการ 7 อำเภอ มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 
3,095 ตารางกิโลเมตร จำแนกตามขนาดพ้ืนที่เป็นรายอำเภอ  ดังนี้ 

อำเภอชุมแพ ขนาดพ้ืนที่ 510      ตารางกิโลเมตร 
อำเภอภูผาม่าน ขนาดพ้ืนที่ 284      ตารางกิโลเมตร 
อำเภอภูเวียง ขนาดพ้ืนที่ 621      ตารางกิโลเมตร 
อำเภอเวียงเก่า ขนาดพ้ืนที่ 286      ตารางกิโลเมตร 
อำเภอหนองเรือ ขนาดพ้ืนที่ 673      ตารางกิโลเมตร 
อำเภอสีชมพู ขนาดพ้ืนที่ 529      ตารางกิโลเมตร 
อำเภอหนองนาคำ ขนาดพ้ืนที่ 192      ตารางกิโลเมตร 

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1) ข้อมูลบุคลากรสำนักงาน 

ข้าราชการครูและบุคลากร กรอบอัตรากำลัง ปฏิบัติงาน(คนครอง) 
บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ 89 74 
- ผอ.สพป. 1 1 
- รอง ผอ.สพป. 3 3 
- ศึกษานิเทศก์ 25 18 
- บุคลากร 38ค(2) 52 44 
- ลูกจ้างประจำ 4 4 
- ลูกจ้างชั่วคราว 4 4 
บุคลากรในสถานศึกษา 2,836 2,630 
- ผอ.รร./รอง ผอ.รร. 277 220 
- คร ู 2,012 1,817 
- ลูกจ้างชั่วคราว(รร.)* 583 583 
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2)  ข้อมูลสถานศึกษา 
จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด  257  โรงเรียน  ประกอบด้วย  255 โรงเรียนและ 2 สาขา 

ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน 
ขนาดที่ 1 1 – 120 คน 161 
ขนาดที่ 2 121 – 200 คน 58 
ขนาดที่ 3 201 – 300 คน 23 
ขนาดที่ 4 301 – 499 คน 9 
ขนาดที่ 5 500 – 1,499 คน 5 
ขนาดที่ 6 1,500 – 2,499 คน 0 
ขนาดที่ 7 2,500 คนข้ึนไป 0 

* โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน = 0 คน  จำนวน 1 โรงเรียน  :  โรงเรียนบ้านเลิงแสง 
 
นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 ได้จัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็น
เพ่ือกำหนดค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการ กลยุทธ์ เป้าหมายความสำเร็จ มาตรการซึ่งที่
ประชุมได้กำหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรและแนวทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

ค่านิยม 
นำสมัย ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
ภายในปี 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นองค์กรคุณภาพ 

ชั้นนำระดับชาติ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทาง 
พันธกิจ (Missions) 
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามุ่งเน้นการจัดการการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 (3Rs 8Cs) 
2.เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคให้แก่ประชากรวัยเรียนในการเข้าถึงการศึกษาและการเรีย นรู้     

ที่มีคุณภาพในรูปแบบที่เหมาะสมทัดเทียมกันตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายสู่การเป็นมืออาชีพ 
4.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา     

สู่ความเป็นเลิศ 
5.ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา

ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
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เป้าหมาย (Goals) 
1.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู ้ที ่ม ีคุณภาพ           

ในรูปแบบที่เหมาะสมทัดเทียมกันตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
2.ผู้เรียนทุกคนไดรับการพัฒนาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) 
3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานอย่างมีคุณภาพ 

ในรูปแบบที่หลากหลายสู่การเป็นมืออาชีพ 
4.สถานศึกษาทุกแห่งมีคุณภาพตามมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมขอนแก่น เขต 5 มีคุณภาพตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5.เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ (Strategies) 
1.เพ่ิมโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
2.ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
3.เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4.บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
1.ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษาได้เข้าเรียนในระดับ ป.1 ร้อยละ 100 
2.อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่ไม่มีหรือลดลง 
3.ผู้เรียนที่จบชั้น ป.6 ได้เรียนต่อ ชั้น ม.1 ร้อยละ100 
4.ผู้เรียนที่จบ ม.3 ได้เรียนต่อ ชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
5.ผู้เรียนพิการ ด้อยโอกาส และผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้

ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
มาตรการ 
1.เร่งรัด ติดตาม การเกณฑ์เด็กเข้าเรียนตามสำมะโนนักเรียน 
2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่     

ในทะเบียนราษฎร์ ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัวองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถานบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

3.สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส

และเด็ก ไร้สัญชาติให้เต็มศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
5.ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายความสำเร็จ 
1.ผู้เรียนในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณตามจุดเน้น     

ของหลักสูตร  ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
2.ผู้เรียนในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะสำคัญที่จำเป็นในกาเรียนรู้ตามที่กำหนด       

ในหลักสูตร   ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
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3.คะแนนผลการสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 เพ่ิมด้านใดด้านหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 หรือ
เพ่ิมข้ึนทุกด้าน 

4.คะแนนผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6และม.3 เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 
5.ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความรู้คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ

ค่านิยม   หลักของคนไทย 12 ประการ ตามช่วงวัย 
มาตรการ 
1.ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและนำหลักสูตร

ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความจำเป็นและความ
ต้องการของผู้เรียนชุมชน ท้องถิ่น 

2.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง   (Active Learning)
เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ทั้งในและ นอกห้องเรียน 

3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
4.ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า

และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1  ภาษา 
5.พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนำไปสู่การพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนเต็มศักยภาพ 
6.พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ

สติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
7.สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อกาเรียนการสอนเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอำนวยความ

สะดวก     ที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้
ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

8.ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนกาเรียนรู้การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มี
การวิจัยในชั้นเรียน 

9.น้อมนำแนวพระราชดำริส ืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา         
หรือศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

10.ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี ความสมานฉันท์ สันติวิธี และยึดมั่น     
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

11.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื ้อต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามช่วงวัย 

12.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เช่น อาชญากรรม และความ
รุนแรงในรูปแบบต่างๆสิ่งเสพติดภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 

13.เสริมสร้างความรูความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และความเป็นพลเมือง 
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กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าหมายความสำเร็จ 
1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจำสายงาน 
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ความสามารถในการจัดการจัดการเรียนรู้       

อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning 
community : PLC) และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ (Active Learning) 

3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
ทักษะ ในศตวรรษที่ 21  

4.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็นครู ยดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
5.ครูและบุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
มาตรการ 
1.พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับยุค Thailand 4.0 ได้อย่าง

หลากหลาย 
2.พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและจิตบริการ 
3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 

Learning community : PLC) 
4.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ Active Learning 
5.ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าหมายความสำเร็จ 
1.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับดีมากขึ้นไป 
2.สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง 
3.สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
4.สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการ 
5.สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบสารสนเทศ สื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
6.ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับดีขึ้นไป 
มาตรการ 
1.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยใช้มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
2.สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการ

มีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน 
3.สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาระบบกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
4.สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียน 
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5.สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศ ส่อสารและระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

6.พัฒนานวัตกรรมหรือการวิจัยในการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุค Thailand4.0 
7.นำผลการดำเนินงานมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
หมายเหตุ 
คุณภาพ หมายถึง คุณภาพของผู้เรียน บุคลากร และองค์กร 
คุณภาพผู้เรียน หมายถึง คุณภาพตามทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21 (3Rs 8Cs) 
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้    จนเป็นที่ยอมรับตามสมรรถนะประจำสายงาน 
คุณภาพองค์กร หมายถึง การบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด

ประสบความสำเร็จสามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงานได้ 
ชั้นนำ หมายถึง เป็นหนึ่ง เป็นแนวหน้า เป็นแบบอย่างของหน่วยงานอื่น 
ตัวช้ีวัด หมายถึง สิ่งที่บ่งบอกหรือแสดงให้เห็นว่า เป็นองค์กรคุณภาพชั้นนำ ได้แก่ เป็นแหล่ง

ศึกษาดูงานผลสำเร็จด้านคุณภาพ ได้แก่ ผลการทดสอบระดับชาติ ได้แก่  O-NET,NT,PISA ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรม ผลการประเมินด้านต่างๆ เป็นที่ประจักษ์และสามารถเป็นแหล่งศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานอื่น 

ศาสตร์พระราชา หมายถึง แนวพระราชดำริ พระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา 
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ส่วนที่ 2  รายการกิจกรรม/ตัวชี้วัด/เป้าหมายและงบประมาณที่ได้รับการจดัสรรจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามแผนการปฏิบัติป้องกนัการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จำนวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

ค่าใช้จ่ายในการขยายผลการ
ดำเนินโครงการโครงการ
เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

 และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา(โครงการโรงเรียน
สุจรติ) ให้กับสถานศึกษาใน
สังกัด  

    โรงเรียน  ๒๕๘ 20,000 
 

        กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
กิจกรรมถอดบทเรียน Best 

Practice สำหรับผู้บริหารและ
คร ู

 

จำนวนผลงาน/นวัตกรรมการ
ปฏิบัติงานท่ีมีการบูรณาการ
และมีความเช่ือมโยงกัน ใน
การสนับสนุนและส่งเสริม 
ให้นักเรียนเกดิคุณลักษณะ 5 
ประการของโรงเรียนสุจรติ 
 

คน 100 10,000          กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
กิจกรรมบริษัทสร้างการด ี

โรงเรียนทีด่ำเนินกิจกรรม
บริษัทสร้างการดีมีทักษะใน
การบริหารจัดการบริษัทสร้าง
การ และคำนึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ส่วนตนโดยแบ่งปันผลกำไรใน

โรงเรียน 100 30,๐๐๐          ก ล ุ ่ ม น ิ เ ท ศ 
ต ิ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 



10 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จำนวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

การทำประโยชน์เพื่อ
สาธารณะ 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
กิจกรรม ป.ป.ช. ส.พ.ฐ.น้อย      

จำนวนเครือข่าย ป.ป.ช.สพฐ.
ชุมชนมีส่วนร่วมและ 
เป็นผู้นำในการต่อต้านการ
ทุจริต  

คน 100 ๓๐,๐๐๐          ก ล ุ ่ ม น ิ เ ท ศ 
ต ิ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อน
หลักสตูรตา้นทุจริตศึกษา 
(Anti-Corruption Education) 
เพื่อใช้สนับสนุนการจดัการ
เรียนการสอน 

จำนวนโรงเรยีน 
ในสังกัดที่นำหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา ไปปรับใช้ 
ในการจัดการเรียน 
การสอน 

โรงเรียน 258 ๑๓๐,๐๐๐          ก ล ุ ่ ม น ิ เ ท ศ 
ต ิ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมลูการ
ประเมินพฤติกรรมความของ
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนท่ีมีพฤติกรรม
ซื่อสัตยส์ุจรติ 

คน   150 ๕๒,๐๐๐          กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
กิจกรรม ๑ โรงเรียน ๑ 
นวัตกรรมต่อต้านทุจริต 

จำนวนนวัตกรรมต่อต้านการ
ทุจริต 

ผลงาน ๑๒ ๔๐,๐๐๐          ก ล ุ ่ ม น ิ เ ท ศ 
ต ิ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ตา้น
ทุจริต (สื่อภาพยนตรส์ั้น ) 

จำนวนนวัตกรรมสื่อ
ภาพยนตรส์ั้น 
เชิงสร้างสรรค์ทีส่ร้างค่านิยม
ความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่
สังคม 
 

ผลงาน ๔ ๑๐,๐๐๐          ก ล ุ ่ ม น ิ เ ท ศ 
ต ิ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

งบประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
หน่วยนับ จำนวน ม.ค. 

63 
ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

กิจกรรมนเิทศ กำกับ ติดตาม
ผลการดำเนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริต 

จำนวนโรงเรยีน 
ในสังกัด ได้รบั 
การนิเทศ กำกับ ติดตามการ
ดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต 

โรงเรียน 258 ๕๐,๐๐๐          กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

เสรมิสร้างสมรรถนะบคุลากร
สำนักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา ในการ
ต่อต้านการทุจริตและปลูก
จิตสำนึกสู่การเป็นข้าราชการ
ที่ด ี

ร้อยละของบุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เกิดความตระหนักรู้ในการ
ป้องกันการทุจริต มีค่านยิม
ร่วมต้านทุจริต  
มีจิตสำนึกสาธารณะ และ
สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ร้อยละ 85 ๑๐๐,๐๐๐          กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือ
การประเมิน ITA Online 

จำนวนเครื่องมือการประเมิน 
ITA Online ที่มีประสิทธิภาพ 

เครื่องมือ ๓ ๑๐,๐๐๐          กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

กิจกรรมการประเมิน ITA 
Online สถานศึกษา 

จำนวนโรงเรยีนที่ผ่านการ
ประเมิน 

โรงเรียน ๒๕๘ ๕๔,๐๐๐          กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

รวม ๕๓๖,๐๐๐           
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รายละเอียดการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ 
ตามแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ งบดำเนินงาน 

กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต  
 ๑. กิจกรรมการขยายผลการดำเนินโครงการเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรยีนสุจริต )ให้กับ
สถานศึกษาในสังกัด 

 20,000  20,000 

๒.กิจกรรมถอดบทเรียน Best practice สำหรับผู้บริหาร และคร ู  10,000  10,000 
3.กิจกรรมบริษัทสร้างการดี    - ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ 
๔. กิจกรรมสร้างเครือข่าย ปปช.สพฐ.น้อย    ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ 
๕. การขับเคลื ่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน) 
- กิจกรรมขับเคลื่อนการนำหลักสตูรต้านทุจริตศึกษา (หลักสตูรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน)ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 ๑๓๐,๐๐๐  ๑๓๐,๐๐๐ 

๖. กิจกรรมการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์
สุจริต 

 52,000  52,000 

7.กิจกรรม ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม ต่อต้านการทุจริต 
 

 40,000  40,000 

8. กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจรติ (สื่อภาพยนตร์สั้น ) 
 

 10,000  10,000 

รวม ๓๒๒,๐๐๐ 
กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 
การนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

- กิจกรรมสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจรติ 
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการนิเทศกำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการ
โรงเรียน 
-ค่าพาหนะในการออกนิเทศตดิตาม 1๗ ศูนย์เครือข่ายละ ๑,๕๐๐ บาท
สุจรติ 

 
๒๕,๕๐๐ 

 

   

 - ค่าพาหนะ สำหรับศึกษานเิทศก์เพื่อเข้าร่วมประชุมส่วนกลางค่าพาหนะ 
สำหรับศึกษานิเทศก์เพ่ือเข้าร่วมประชุมผูร้ับผดิชอบโครงการ ตามคำสั่ง
ของหน่วยงานต้นสังกัดและนำนโยบายลงสู่การปฏบิัต ิ

 
 
 

 
 

๒๔,๕๐๐ 

 
 
- 

 

รวม 50,000 
การดำเนินการกิจกรรมสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาสจุริต 
๑. การขับเคลื่อนแผนปฏิบตัิการโครงการเสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรม 

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ) 

 ๒. เสริมสร้างสมรรถนะและปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและ 

  
 
 
 
 
 

 
 56,760 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
56,760  
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คุณธรรมของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการต่อตา้นการ
ทุจริตและปลูกจติสำนึกสู่การเป็นข้าราชการที่ดี(วันท่ี  14 กรกฎาคม 
๒๕๖๓) 

- ค่าอาหาร อาหารว่าง  ๑๐๐ คน x 190 บาท 
- ค่าเอกสารรายงานผลการดำเนินการ  

(30 ชุด x 50 บาท) 
๓.  กิจกรรมการประเมิน ITA  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- ประชุมคณะทำงาน  ( ๑๐ คน x 35 บาท x ๕ ครั้ง ) 
- ประชุมทีมบรหิารและคณะทำงาน  

( ๒๑ คน x ๑๙๐ บาท) 
- กิจกรรมนำข้อมูลเข้าระบบ 
- พัฒนาเวปไซต ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,000 
 

 
 

๑๙,๐๐๐ 
 

 
  
   1,750 
    3,990 
 
 
    5,000 

 
 
 
 

๑,๕๐๐ 
 

 
 

  
 

 
 

19,000 
    

1,500 
 

    
 1,750 
3,990 
 
12,000 
  5,00 

รวม 100,000 
กิจกรรมการประเมิน ITA  สถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเวบ็ไซตส์ถานศึกษาเพื่อรองรับการ
ประเมิน ITA Online  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

- ค่าอาหารและอาหารว่าง 
- ค่าวิทยากร 
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม 
- เอกสารรายงาน 

 
 
 
 

13,200 

 
 
 

32,300 

 
 
 
 
 

8,500 
1,000 

 

รวม 54,000 
รวมทั้งสิ้น  526,000 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณ จาก สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2563 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณที่
ได้รับการ
จัดสรร 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

(บาท) 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 

1. การนิเทศ 
กำกับติดตามการ
ดำเนินงาน และ
การดำเนินการ  
อื่น ๆ ตาม
โครงการ 
 
 
 
 

 50,000  17,768 1. เพื่อนิเทศ กำกับ 
ติดตามการดำเนินงานของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
5 จำนวน 254 โรงเรยีน 
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน 
การเดินทางอบรม พัฒนา
และร่วมกิจกรรม 

โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 5 จำนวน 257
โรงเรียน 
 
 
 

๑. สพป.ขก. 5 จดัสรร
งบประมาณค่าเดินทางให้
ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม  
๒.  สพป.ขก.5 จดัสรร
งบประมาณค่าเดินทางให้
ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ณ 
โรงแรม นภาลัย จังหวดั
อุดรธาน ี
 

2. การดำเนินการ 
กิจกรรมสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุจรติ
ประจำปี
งบประมาณ 
2563 
 

 100,000 43,475 1.  ดำเนินการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.  ดำเนินกิจกรรมพัฒนาและ
ยกระดับผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 
 

บุคลากรในสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 5   มีความรู้
ความเข้าใจ  
การดำเนินการ
โครงการคณุธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา 

จัดประชุมช้ีแจงและอบรม
เชิงปฏิบัติการเสรมิสร้าง
สมรรถนะและปลูกจิตสำนึก
จริยธรรมและคณุธรรม 
ของบุคลากรสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาในการ
ต่อต้านการทุจริตและปลูก
จิตสำนึกสู่การเป็น
ข้าราชการที่ดี  
 

3. การ 
ดำเนินการ 
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา
ออนไลน์ (ITA 
Online) 

54,000 54,000 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
54 โรงเรียน 

ผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ 
(ITA Online) 

โรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล 54 โรงเรียนเข้ารับ
การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online) 
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ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ  เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 

บูรณาการ 
 
- การขยายผล 
การดำเนิน
โครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรม 
จริยธรรมและธรร
มาภิบาลใน
สถานศึกษา
(โครงการโรงเรียน
สุจรติ) 
-กิจกรรมถอด
บทเรียน(Best-
Practice)สำหรับ
ผู้บริหารและคร ู
- กิจกรรมบริษัท
สร้างการด ี
- กิจกรรมป.ป.ช.
สพฐ.น้อยและ
ป.ป.ช.สพฐ. ชุมชน 
- กิจกรรม  
1 โรงเรียน  
1นวัตกรรม
ต่อต้านการทุจริต 
-กิจกรรมสื่อ
สร้างสรรคต์้าน
ทุจริต(สื่อ
ภาพยนตรส์ั้น) 
 

 140,000  
 

(20,000) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(10,000) 
 
 
 

(30,000 
 

(30,000) 
 
 

(40,000) 
 
 
 

(10,000) 

 
132,280 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
5 จำนวน 254 โรงเรยีน 

 

1. โรงเรียนใน 
สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 
จำนวน 254 
โรงเรียน 

ส่งผลงานเขา้ร่วม
ประกวดผลงานและ
นวัตกรรม โครงการ
โรงเรียนสุจริต 
2. ตัวแทน 
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๕ เข้า
ร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ระดับภูมิภาค 

1.โรงเรียนส่งผลงาน 
และนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้และการถอดบทเรียน
เข้าร่วมประกวด 
2.โรงเรียนที่มผีลงาน 
ระดับชนะเลิศ 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1   
และรองชนะเลิศอันดับที่ 2  
รับรางวัลและรับเกียรติบัตร
ในงานวันเกียรติยศประจำป ี
3.ตัวแทนสำนักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
๕ เข้าร่วมกจิกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะดับ
ภูมิภาค 

การขับเคลื่อน
หลักสตูรตา้น
ทุจริตศึกษา(Anti-
Corruption -
Education) เพื่อ
ใช้สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

130,000 117,000 โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต 5 จำนวน 257
โรงเรียน 

 

โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 
จำนวน 257 
โรงเรียนรายงานผล
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
5 จำนวน 257 โรงเรยีน
จัดกิจกรรม การเรียนการ
สอน ตามบริบทของ
โรงเรียน 
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กิจกรรมการ
พัฒนาเครื่องมือ
การประเมิน ITA 
Online 

10,000 0 จำนวนเครื่องมือการ
ประเมิน ITA Online ที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

 ไม่ได้ดำเนินการ 

การเก็บข้อมูลการ
ประเมินพฤติกรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต
ของนักเรียน 

52,000 0   ไม่ได้ดำเนินการ 

การถอดบทเรยีน
สรุปผลการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา
และสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

40,000 0   ไม่ได้ดำเนินการ 

การดำเนิน
กิจกรรมวิจยัวิจัย
และพัฒนารูปแบบ
การเสริมสร้างธรร
มาภิบาลใน
สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

30,000 0   ไม่ได้ดำเนินการ 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 596,000 บาท 

 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณได้รับการจัดสรร  

(บาท ) 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท ) 
คงเหลือ 

กิจกรรมที่ 1 การนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินงาน และการดำเนินการอ่ืน ๆ ตามโครงการ 50,000       

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม ของผู้รับผิดชอบโครงการ  4,200   
2 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนตัวแทนกิจกรรมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ระดับภูมิภาค 
 11,568   

3 ค่าท่ีพักผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาค  2,000  
  รวมทั้งสิ้น   17,768 32,232 

 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณได้รับการจัดสรร  

(บาท ) 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท ) 
คงเหลือ 

กิจกรรมที่ 2 การดำเนินการกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุจริตประจำปี
งบประมาณ 2563 

100,000   

1 ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 และยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

 38,800  

2 ค่าเอกสารประกอบการจัดอบรม  4,675  
รวมท้ังสิ้น   43,475 56,525 
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณได้รับการจัดสรร  

(บาท ) 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท ) 
คงเหลือ 

กิจกรรมที่3 การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online)   

54,000   

1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ  54,000  
รวมท้ังสิ้น   54,000 0 

 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณได้รับการจัดสรร  

(บาท ) 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท ) 
คงเหลือ 

กิจกรรมที่ 4. การบูรณาการงบประมาณโครงการ   140,000    
 กิจกรรมการขยายผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

(โครงการโรงเรียนสุจริต)  
- กิจกรรมถอดบทเรียน  (Best - Practice) สำหรับผู้บริหารและครู   
- กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  
- กิจกรรมป.ป.ช.สพฐ.  น้อยและป.ป.ช.สพฐ. ชุมชน  
- กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต 
- กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต(สื่อภาพยนตร์สั้น)   

 132,280  

รวมท้ังสิ้น   132,280 7,720 
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ที ่ กิจกรรม งบประมาณได้รับการจัดสรร  
(บาท ) 

งบประมาณที่ใช้ 
(บาท ) 

คงเหลือ 

กิจกรรมที่ 5. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption -Education) เพื่อใช้
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน      
 

130,000   

1 สนับสนุนงบประมาณการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในกิจกรรมการ
เรียนการสอนของศูนย์เครือข่าย       

 117,000  

รวมท้ังสิ้น   117,000 13,000 
 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณได้รับการจัดสรร  
(บาท ) 

งบประมาณที่ใช้ 
(บาท ) 

คงเหลือ 

กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมการพัฒนาเคร่ืองมือการประเมิน ITA Online 
 

10,000   

1 พัฒนาการประเมินเครื่องมือ ในการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการประเมิน ITA     
   

- 0  

รวมท้ังสิ้น    10,000 
 
 

   รวมงบประมาณที่ใช้ทัง้สิ้น   364,532   บาท(สามแสนหกหมื่นสี่พันหา้ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน ) 
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งบประมาณที่ไม่ได ้ดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณคงเหลือทั้งสิน้ 241,477 บาท  (สองแสนสี่หมื่นหนึง่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจด็บาทถ้วน ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ รายการ จำนวนเงินจัดสรร
(บาท) 

1 การเก็บข้อมูลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน    52,000 
2 การถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
40,000 

3 การดำเนินกิจกรรมวิจัยวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 30,000 
4 กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA Online 10,000 

รวม 132,000 
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ปัญหา อุปสรรค ในการใช้จ่ายงบประมาณ 

1. ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า จึงไม่สามารถดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนด 
2. ผู้รับผิดชอบไม่สามารถเบิกจ่ายตามกิจกรรมได้ตามแผนงาน เป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากการ

ดำเนินการกิจกรรมของโครงการซ้ำซ้อนกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

3. ขาดการวางแผนการดำเนินกิจกรรม 
4. กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรร ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากยังไม่มีหนังสือสั่งการให้ดำเนินการ  

ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินการ 

1. วางแผนการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง เหมาะสม 
2. ผู้รับผิดชอบศึกษาข้อมูล จัดทำปฏิทินการดำเนินงานให้ทันและเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ

ที่กำหนด 
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ส่วนที่ 3 

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  5 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมิน  
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นำเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้นำการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบความสำเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนานวัตกรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมี
แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการ
วิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมี
ประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที ่รับการประเมินโดย
ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ ่งถือเป็นการดำเนินการมาอย่างต่อเนื ่อง เข้าสู ่ปีที ่ 6 สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้
งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการนำเข้าข้อมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผู้ที่
เก่ียวข้อง 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การกำกับดูแลการทุจริต ในส่วน
ของการประเมินการกำกับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย 

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุน
ต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย
ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือนำไปสู่การยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการสำรวจ
ของแต่ละแหล่งข้อมูลที ่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใช้ในการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความ
ต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกณฑ์การประเมินมี
เนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริต
ทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี ่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อ
ห น ่ ว ย ง า น ใ น ก า ร น ำ ไ ป ส ู ่ ก า ร ป ร ั บ ป ร ุ ง แ ก ้ ไ ข  ล ด โ อ ก า ส ห ร ื อ ค ว า ม เ ส ี ่ ย ง ท ี ่ จ ะ เ กิ ด  
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดย
จำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อำนาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการดำเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 

  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

 1) แบบวัดการรับรู ้ของผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียภายใน  (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 2) แบบวัดการร ับร ู ้ของผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภายนอก  (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมินในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการ
ทำงาน 
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 3) แบบตรวจการ เป ิ ด เผยข ้ อ ม ู ลสาธารณะ  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต 

พื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.20 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานอยู่ใน ระดับ A (Very Good)  

   1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้คะแนน  75.15 ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ B    ( ไม่ผ่าน )  โดย ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้
คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 94.25 ส่วนตวัชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ ตัวชี้วัดการป้องกันการ
ทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 31.25 

     1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 72.53 - - 
2559 72.03 เพ่ิมข้ึน/ลดลง -050  
2560 74.54 เพ่ิมข้ึน/ลดลง +2.51  
2561 73.59 เพ่ิมข้ึน/ลดลง -0.95 
2562 57.48 เพ่ิมข้ึน/ลดลง - 17.06 
2563 75.15 เพ่ิมข้ึน/ลดลง   +17.67 

การเปรียบเทียบผลการประเมิน ITA ปีปัจจุบันและ 6 ปีย้อนหลัง  
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

72.93 72.03 74.54 73.59 57.48 75.15 

 

72.93 72.03 74.54 73.59
57.48

75.15

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผนภูมิแสดงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5

ประจ าปีงบประมาณ 2558-2563
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1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 

10 การป้องกันการทุจริต 31.25  F ไม่ผ่าน 

 

การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดี
ยิ่งขึ้น (มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 85)  มีดังนี้ 

1. การปฏิบัติหน้าที่ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความ

โปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่าง
เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่าง
มุ่งม่ันเต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

2. การใช้งบประมาณ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่ 
อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานตนเองได้ 

3. การใช้อำนาจ 
 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติเกี่ ยวกับการมอบหมายงาน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ 
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 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ

ราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการ
กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต 
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความ
เชื่อมั่นให้บุคลกรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงาน
จะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ จากท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

6. คุณภาพการดำเนินงาน 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องมีแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน 

และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการ
เอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

7. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน 

ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและ 
เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึง
การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มี
ช่องทางให้ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

8. แนวทางการปรับปรุงระบบการทำงาน 
   สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาจะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั ้งการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน 
เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้ มาติดต่อ เข้า
มามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความสำคัญ
กับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึน 

9.การเปิดเผยข้อมูล 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ

ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ 
ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน 
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ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 
  10. แนวทางการป้องกันการทุจริต 
   1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องจัดทำโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
ที่มีแนวทางสอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่  เจตจำนงสุจริต 
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 

3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์
แต่ละตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด   
เป็นต้น  

4) ดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต โดยกำหนดมาตรการ 
เพื่อขับเคลื ่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ ที่เกี่ยวข้อง 
การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการ
รายงานผล เป็นต้น 
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โครงการ    โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
สนองนโยบาย สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
  ประเด็นกลยุทธ์ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็น
เลิศด้านวิชาการ นำไปสู่ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
สนองกลยุทธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 5 ข้อที่ 2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
  เป้าประสงค์ ข้อที่ 3 ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21  (3Rs 8Cs) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางธิติมน  คำมี ,นายสมชาย โพธิ์ศรี ,นางวิรงรอง  อุดม ,นายภานุมาศ บ้านเหล่า ,       
ว่าที่ร้อยตรีทศพล  แสนสุภา และนายกิตติศักดิ์  อำท้าว 

ลักษณะโครงการ ( / ) ใหม่   (  )  ต่อเนื่อง 
หลักการและเหตุผล  
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero tolerance &Clean)” มีพันธกิจ
ในการสร้างวัฒนธรรม ต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ 
ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากลโดยมีเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ คือประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์
ชาติง่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (ยุทศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
)และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง”และยุทธศาสตร์การป้องกันการ
เสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้ทำ
ข้อตกลงความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือ
ประสานความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตโดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับ
เยาวชน  โดยให้ความสำคัญในการเตรียมการป้องกัน การปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษาเพ่ือวางรากฐาน
การปลูกจิตสำนึกเพ่ือป้องกันการทุจริตของประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง 
  จากฐานข้อมูลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ได้
ดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต ) 
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตต้นแบบจำนวน ๑ โรงเรียน   เครือข่ายโรงเรียน ร้อยละ 10  จำนวน  26 
โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียน ร้อยละ 20 จำนวน  52 โรงเรียน เครือข่ายโรงเรียน ร้อยละ 70 จำนวน 179 
โรงเรียนโดยโรงเรียนได้ดำเนินการต่อเนื่องตามแนวทางของโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษามาตลอด  
 ดังนั้นเพื่อเป็นสร้างความเข้มแข็ง และเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ จึงโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู ้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจและ
ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1  ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมการดำเนินการโครงการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา   
 2.3 ขยายผลการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  
 2.4 ดำเนินกิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  
 
เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ  
1.1 บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5     
1.2 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ จำนวน 

๒๕๘  
โรงเรียน 

 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1.1  บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5   มีความรู้ความ

เข้าใจ  
การดำเนินการโครงการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  (เขตสุจริต) 

   1.2 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมตามโครงการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา ได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน  
 1 ขั้นตอนการดำเนินงาน  
  ขั้นตอนที่ 1 ขั้นวางแผนการดำเนินงาน (P)  
   1) จัดเตรียมข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
   2) วางแผนการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน  
   3) วางแผนกำหนดกิจกรรมที่ควรจัดในโครงการ  
                4) วางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
 ขั้นตอนที ่2 ขั้นปฏิบัติตามแผนการดำเนินการ(D) 
   1) ประชุมคณะทำงานฝ่ายบริหาร/ฝ่ายอำนวยการ  
  2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรรม  
  3) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
   –จัดประชุมบุคลากรในสำนักงานเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกรอบการประเมิน ITA 2563 
   -จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารเพื่อปฏิบัติการตามแผนพัฒนาการขับเคลื่อนโครงการ  
  4) ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด  
 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตรวจสอบ/ประเมินผล/นำผลมาวิเคราะห์ (C)  



31 
 

  1) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน  
  2) แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมิน  
  3) กำหนดปฏิทินการนิเทศ ติดตามและประเมิน 
  4) ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน  
  5) วิเคราะห์ผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน 
  ขั้นตอนที่ 4 ขั้นปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการ(A)  
   1) ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  
   2) นำเสนอความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน  
   3) ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ  
   4) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
โดยดำเนินการดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต 
- กิจกรรมการขยายผลการดำเนินโครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจรติ )ให้กับสถานศึกษา
ในสังกัด 
- กิจกรรมถอดบทเรียน Best practice สำหรับผู้บริหาร และคร ู
- กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  
- กิจกรรมสร้างเครือข่าย ปปช.สพฐ.น้อย   
- กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตรส์ั้น ) 

เมษายน๒๕๖๓– 
กันยายน ๒๕๖๓ 

นางธิติมน คำม ี
นายสมชาย โพธิ์ศร ี
นางวิรงรอง  อุดม 
 

2 การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
- กิจกรรมขับเคลื่อนการนำหลักสตูรต้านทุจริตศึกษา (หลักสตูรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน)ไปปรับใช้ในการจัดการเรยีนการสอน 
- การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
- การประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนท่ียึดมั่นความซื่อสัตยส์ุจริต 
-กิจกรรม ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม ต่อต้านการทุจริต 

เมษายน๒๕๖๓– 
กันยายน ๒๕๖๓ 

นางวิรงรอง  อุดม 
นางธิติมน คำม ี
นายสมชาย โพธิ์ศร ี
 

3 การนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
การนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการ และค่าใช้จ่าย  อื ่น ๆ ในการ
ดำเนินการ 

เมษายน๒๕๖๓– 
กันยายน ๒๕๖๓ 

นางธิติมน คำม ี
นายสมชาย โพธิ์ศร ี
นางวิรงรอง  อุดม 

4 การดำเนินการกิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจรติ 

- การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ) 

- เสรมิสร้างสมรรถนะและปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคณุธรรม 
ของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการต่อตา้นการทุจริตและปลูก
จิตสำนึกสู่การเป็นข้าราชการทีด่ี  

- กิจกรรมปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคณุธรรม 
ของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

มิถุนายน  ๒๕๖๓– 
กันยายน  ๒๕๖๓ 

นายสมชาย โพธิ์ศร ี
นางธิติมน คำม ี
นางวิรงรอง  อุดม 
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5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ITA Online) 

- กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา (ITA Online) 

 

กรกฎาคม ๒๕๖๓ - 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 

นายสมชาย โพธิ์ศร ี
นางธิติมน คำม ี
นางวิรงรอง  อุดม ,   
นายภานุมาศ บ้าน
เหล่า 
ว่าท่ีร้อยโททศพล  
แสนสภุา 
นายกิตติศักดิ์  อำ
ท้าว 
นางสาวโชติกา  สุข
ศรีสง่า 

 
ระยะเวลาดำเนินการ   
      พฤษภาคม   2563 – มีนาคม ๒๕๖๔ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียน ครู และผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ มีฐานความคิดในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒. นักเรียน ครู และผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ มีความตื่นตัว ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 

๓. นักเรียน ครู และผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ มีการดำเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส มีกระบวนการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็ง
และรู้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 

๔. ดัชนีการรับรู้การทุจริตของนักเรียน ครู และผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ มีแนวโน้มดีขึ้น 
การติดตามประเมินผล  
 1. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
 2. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุจริต 
 3. การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้วยวิธีการ
ออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซด์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)   
 4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
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     ลงชื่อ                                    ผู้เสนอโครงการ 
                                                  (   นางธิติมน   คำมี     ) 
             ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๕ 
 
 
                   ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นางผ่องพันธ์   แพงบุดดี ) 
             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
 
            ลงชื่อ                  ผู้เห็นชอบโครงการ 

                        (นายทองสุก  เกลี้ยงพร้อม ) 
                 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕  
 
 

            ลงชื่อ                ผู้อนุมัติโครงการ 
                          (นายวสันต์  สัตยคุณ ) 
                  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕  
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                                คณะผู้จัดทำ 
 

1. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

2. นายสุขสันต์  คุ้มบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

3. นายทองสุก  เกลี้ยงพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

4. นายสุระพล  สอนเสนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

5. นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
6. นางโชติกา  สุขศรีสง่า นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ 
7. นายภาณุมาศ  บ้านเหล่า นิติกร ปฏิบัติหน้า ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
8. นางธิติมน  คำมี ศึกษานิเทศก์ 
9. นายสมชาย  โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ 

10. นางณิชาภา  จันทะกา ศึกษานิเทศก์ 
11. นางวรรณภา  ศรีหะสุทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป 
12. นางสาวภัคชัญญา  บุญโสภณ นักตรวจสอบภายใน 

 

 


