รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 256๑ - มีนาคม 256๒)
*******************************
ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้กาหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
จัดสรรงบประมาณให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการที่
กาหนด นั้น
ในรอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ดาเนินการไปแล้ว รายละเอียดตามตารางกิจกรรมดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ(บาท)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
ที่ได้รับ
ที่ใช้ไปแล้ว
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ประกาศเจตนารมณ์/กาหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงาน
โครงการอบรมปลูกฝังและ ข้าราชการครูและ - ผู้เข้ารับการอบรม
กลุ่มอานวยการ
50,200
50,200
สร้างจิตสานึก และค่านิยมที่ไม่ บุคลากรทางการ มีจิตสานึกและ
ทนต่อการทุจริต และปรับฐาน ศึกษาในสังกัด
ค่านิยมที่ไม่ทนต่อ
ความคิดบุคลากรให้สามารถ จานวน 220 คน การทุจริต และ
สามารถแยกระหว่าง
เข้าร่วมประชุมตาม สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ
โครงการฯ
ผลประโยชน์ส่วนตัว
ผลประโยชน์ส่วนรวม
และผลประโยชน์
(ดาเนินการในวันที่ 10
ส่วนรวมได้
พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรรี ัมย์
เขต 4)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ผลการดาเนินงาน
งบประมาณ(บาท)
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
กลุ่มงานรับผิดชอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
ที่ได้รับ
ที่ใช้ไปแล้ว
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๒ (ITA)
- ประชุมจัดทาแผนปฏิบัติการ มีแผนปฏิบตั ิการ
แผนปฏิบัติการ
กลุ่มอานวยการ
ป้องกันการทุจริตของสานักงาน ป้องกันการทุจริต
ป้องกันการทุจริต
เขตพื้นที่การศึกษา
ของสานักงานเขต ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
พื้นที่การศึกษามี
ความเหมาะสมและ
สามารถเป็นแนวทาง
ในการดาเนินงานได้
กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อน
บุคลากรทุกคนได้รับ บุคลากรทุกคนมี
22,0๐๐
22,0๐๐
กลุ่มอารวยการ
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การอบรมและมี
ความเข้าใจการ
การทุจริตของสานักงาน
ทิศทางในการ
ประเมินITA
เขตพื้นที่การศึกษา
ขับเคลื่อนการ
Online เป็นอย่างดี
ประเมินITA Online
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาและ
ร้อยละ ๙๐ ของผู้ ผู้เข้ารับการอบรม
50,000
50,000
กลุ่มอานวยการ
ยกระดับผลการประเมิน
เข้ารับการอบรมมี สามารถนาความรู้
คุณธรรมและความโปร่งใสใน ความรู้ความเข้าใจ และทักษะที่ได้รับ
การดาเนินงานของสานักงาน เรื่องการดาเนินงาน ไปใช้กับการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา การประเมิน
ปฏิบัติงานในหน้าที่
บุรีรมั ย์ เขต 4 และโรงเรียนใน คุณธรรมและความ และการดาเนินงาน
สังกัด
โปร่งใสในการ
ได้อย่างมี
ดาเนินงานภาครัฐ ประสิทธิภาพ
- พัฒนาและยกระดับฯ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา (ITA)
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่ และ
ผู้อานวยการโรงเรียนในสังกัด
รวม

160,000

12,2200

โครงการ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต”
(ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ปีงบประมาณ 2562

ลักษณะโครงการ

โครงการต่อเนื่อง

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มอานวยการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวมาศกุล สิงหวศิน , นางนาฏนภา จุลเกาะ

ระยะเวลาดาเนินงาน

วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562

สนองยุทธศาสตร์ที่ 6

การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560-2564)ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
.........................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาบุ รี รัม ย์ เขต 4 ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พงศ. 2562 ดาเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่
3 (พ.ศ. 2560- 2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น
การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวทางหลัก 3
แนวทาง ประกอบด้วย 1. สร้างจิตสานึก และปลูกฝังความซื้ อสัตย์สุจริต
2. สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ
3. เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพในการปราบปรามการทุ จ ริ ต เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การงบประมาณ การจั ด สรร
งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ และเป็นแนวทางในการดาเนินการจัดสรรงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
กลุ่มอานวยการจึงได้จัดทาโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง “รู้รักษ์ สามัคคี บ้านเลขที่ 4 สุจริต”ตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรในสานักงาน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้บุคลากรในสานักงาน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ในองค์กรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
4. เพื่อทาความเข้าใจและวิเคราะห์ภารกิจงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และดัชนีความ โปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment)

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด รวม 220 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรในสานักงาน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรในสานักงาน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบของ
ทางราชการ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. ข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีความรัก ความสามัคคี ในองค์กรสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
4. วิธีการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 - ขออนุมัติโครงการ
- ดาเนินการตามโครงการ
- สรุปผลการดาเนินการ
- รายงานผลการดาเนินการ

ระยะเวลา
1-31 พฤษภาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวมาศกุล สิงหวศิน
นางนาฏนภา จุลเกาะ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
6. งบประมาณ จานวน 50,200 บาท (ห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)
6.1 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)จากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ : (งบประมาณนี้สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1
1. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ x 120 บาท 220 คน
2. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ x 35 บาท 220 คน
3. ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 3 ชม.
4. ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน 3 ชม.
5. ค่าพาหนะวิทยากร
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
26,400
15,400
3,600
1,800

50,200

5,400

41,800

3,000
3,000

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
7.1 ปัจจัยความเสี่ยง
7.1.1 ความเสี่ยงด้านระบบการจัดการ
- การเปลี่ยนแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดเน้น ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่จะดาเนินงาน
ส่งผลให้กิจกรรรมที่หรือโครงการจาเป็นต้องชะลอ ล่าช้า หรือยกเลิกการดาเนินงาน
- บุคลากรครูมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทางานที่แตกต่างกัน หรือไม่ตรงกับ
กิจกรรมที่ดาเนินงานในโครงการ ส่งผลให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสาเร็จน้อย และไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จที่กาหนด
7.1.2 ความเสี่ยงด้านกาหนดเวลาการดาเนินโครงการ
- การได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันเวลาที่กาหนดเช่น
โอนจัดสรรงบประมาณให้ดาเนินการใกล้หมดระยะเวลาการใช้งบประมาณ ให้เร่งรัดการดาเนินงาน เป็นต้น
- ระยะเวลาที่กาหนดไม่สัมพันธ์กับทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และสื่อวัสดุ เนื่องจาก มี
ปัจจัยภายนอกเกินความควบคุมเข้ามาแทนที่การดาเนินงาน ส่งผลให้เวลามาก น้อยเกินไป หรือเสียเวลา
- ภารกิจ หรือภาระงานอื่นที่เร่งด่วนกว่าเข้ามาแทรกระหว่างดาเนินงานโครงการส่งผลให้
ระยะเวลาล่าช้ากว่ากาหนด
7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
-

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1.บุคลากรในสานักงาน และผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีจิตสานึกที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต
2. .บุคลากรในสานักงาน และผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 มีคุณลักษณะ 5
ประการ (กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต
อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80 .ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สพป.บุรีรัมย์
เขต 4 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ร้อยละ 100 .ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สพป.
บุรีรัมย์ เขต 4 มีคุณลักษณะ 5 ประการ (กระบวนการ
คิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิต
สาธารณะ)

3.บุคลากรในสานักงาน และผู้บริหารในสังกัด สพป. ร้อยละ 100 บุคลากรในสานักงานและผู้บริหาร
บุรีรัมย์ เขต 4 นาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการ สถานศึกษาในสังกัดสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงาน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรในสานักงาน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานและมีจิตสานึกที่ไม่ทนต่อการทุจริต
2. บุคลากรในสานักงานและผู้บริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มี
วินัย ชื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสารธารณะ
3. ข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีความรัก ความสามัคคี ในองค์กรสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มอานวยการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวมาศกุล สิงหวศิน และนางนาฏนภา จุลเกาะ
ระยะเวลาดาเนินการ กุมภาพันธ์ – กันยายน 2562
ลักษณะโครงการ
 โครงการต่อเนื่อง
 โครงการใหม่
สอดคล้องกับ
๑. ดัชนีความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment)
๒. คุณลักษณะเขตสุจริต ๕ ประการ (ทักษะกระบวนการคิด ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่าง
พอเพียง จิตสาธารณะ)
******************************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มียุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน การทุจริต
ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาทั้งในระดับโรงเรียนสุจริตและระดับเขต
พื้น ที่การศึกษา โดยกาหนดให้ ผู้บ ริห าร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการ
ป้องกันการทุจริตที่ผ่านกระบวนการพัฒนาระบบงานและวิถีแบบพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข มีการ
เรียนรู้และจัดการความรู้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ได้กาหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ เขต
พื้นที่การศึกษาสุจริตคู่พัฒนาและเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตเครือข่าย นั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เห็นความสาคัญของดาเนินงาน ตาม
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว จึงได้กาหนดแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกาหนด
ไว้ในแผนปฏิบั ติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ห ลักที่ใช้ในการจัดทา
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และคานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 – 2564) และ แผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ระยะ 20
ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ให้มีการดาเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่
3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็ น ไปตามแนวทางการจั ด ท างบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ งยุ ท ธศาสตร์
ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวทาง
หลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสานึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต
และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต และการดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นการ
ประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหาร
และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้า ที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน
ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ภายนอก มี ก รอบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสฯ 5 ดั ช นี คื อ 1) ดั ช นี ค วามโปร่ ง ใส
(Transparency Index) 2) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน(Corruption-FreeIndex) 4) ดัชนีวัฒ นธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 5)
ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) โดยใช้เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่ งใสในการดาเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) จานวน 3
ฉบับ ได้แก่ 1) แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (แบบสารวจ Evidence – Based) 2) แบบสารวจความคิดเห็นผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบสารวจ Internal) และ 3) แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ
สารวจ External) จึงนามาสู่การจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรมและธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นกรอบทิศทางในดาเนินการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสาคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานให้ลดน้อยลง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสามารถตอบแบบสารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและ
ภายนอก ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
ออนไลน์ (ITA /ITA Online) ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒.๒ เพื่อทาความเข้าใจและวิเคราะห์ ภารกิจงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรื อน และดัชนีความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment)
3. เป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
- บุคลากรในสานักงานฯ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด จานวน 200 คน
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ บุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 มีองค์ความรู้ ทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกต้อง ตามกลยุทธ์และจุดเน้นการดาเนินงานโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
๓.๒.๒ บุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
มีคุณลักษณะ ๕ ประการ และ สามารถปฏิบัติตน/ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สอดคล้อ ง
กับ ตามดัช นี ความโปร่งใสในการ ดาเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) และ
นาไปขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรม
๓.๒.๓ บุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจฯ เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพื่อรับการ
ประเมิน ITA จาก สพฐ.

4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
1 กิจกรรมที่ 1 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA)
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจกรอบการ มิถุนายน 2562 นางสาวมาศกุล สิงหวศิน
ประเมิน ITA และการประเมิน ITA ตามที่ สพฐ.กาหนด
และคณะ
1.1.1 ดัชนีความโปร่งใส
1.1.2 ดัชนีความพร้อมรับผิด
1.1.3 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน
1.1.4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
1.1.5 ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
3.2 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)
1.2.1 เตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA
1.2.2 รับการประเมิน ITA จากต้นสังกัด
1.2.3 สรุปผลและรายงานผลการประเมิน ITA
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศึกษาข้อมูลกรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/ออนไลน์ (ITA /ITA Online)
2.ศึกษาข้อมูลเครื่องมือการประเมิน
-ฉบับที่ 1 แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence – Based Intergrity and Transparency
Assessment : EBIT)
-ฉบับที่ 2 แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (Internal Intergrity and
Transparency Assessment : IIT)
-ฉบับที่ 3 แบบสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (External Intergrity and
Transparency Assessment : EIT)
3. กาหนดกิจกรรมที่จัดในโครงการ
4. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากร ทบทวนความรู้
ความเข้าใจฯ การประเมิน ITA
6. วางแผนเตรียมรับการประเมิน
7. รับการประเมิน ITA จาก สพฐ.
8. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
9. ประเมินผล สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

ที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมสรุปผลการดาเนินงานทุกกิจกรรม
และรายงานงานผู้บังคับบัญชา
2.1 การประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดาเนินงาน
2.2 การจัดทารูปเล่มสรุปโครงการ/รายงานผลการ
ดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวมาศกุล สิงหวศิน
และคณะ

กันยายน 256๒

5. งบประมาณ
5.1 งบประมาณรายจ่าย จานวน 68,200 บาท มีรายละเอียดโดยตั้งจ่าย ดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ
ตามที่จ่ายจริง) รายละเอียดการใช้งบประมาณ
เป้าหมาย
งบประมาณที่ใช้ในโครงการ
ที่
กิจกรรม/รายละเอียด
(ระบุหน่วย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
วัสดุ
รวม
นับ)
1

กิจกรรมที่ 1 ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA)
1.1 ค่าอาหาร จานวน 200 คน 1 มื้อ
มื้อละ 120 บาท
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน
200 คน 2 มื้อๆละ 35 บาท
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก 1 คน
๖ ชั่วโมง ชัว่ โมงละ 600 บาท
1.4 ค่าตอบแทนวิทยากรพี่เลี้ยง 1 คน
1.4 ค่าวัสดุจัดทาเอกสารประกอบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ

รวมกิจกรรมที่ 1
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน
ทุกกิจกรรม
1.1 อาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน
20 คนๆละ 35 บาท
1.2 ค่าวัสดุจัดทาเอกสาร

24,000

24,000

14,000

14,000

3,600

3,600

3,600

3,600
20,000

7,200

รวมกิจกรรมที่ 2
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
72,000
(ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง)

38,000

20,000 14,000
65,200

700
2,300
๗๐๐
38,700

2,300 3,000
23,000 68,200

6. ระยะเวลาในการดาเนินการและสถานที่ดาเนินการ
เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน พ.ศ. 2562
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
7.1 ปัจจัยความเสี่ยง
7.1.1 ความเสี่ยงด้านระบบการจัดการ
- การเปลี่ยนแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดเน้น ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่จะดาเนินงาน
ส่งผลให้กิจกรรรมที่หรือโครงการจาเป็นต้องชะลอ ล่าช้า หรือยกเลิกการดาเนินงาน
- บุคลากรครูมีการโยกย้าย สับเปลี่ยน ระหว่างดาเนินงานโครงการ ส่งผลให้ระบบการทางาน
เป็นทีมขัดข้อง คลาดเคลื่อน ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กาหนด
- บุคลากรครูมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทางานที่แตกต่างกัน หรือไม่ตรงกับ
กิจกรรมที่ดาเนินงานในโครงการ ส่งผลให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสาเร็จน้อย และไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จที่กาหนด
7.1.2 ความเสี่ยงด้านกาหนดเวลาการดาเนินโครงการ
- การได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันเวลาที่กาหนดเช่น
โอนจัดสรรงบประมาณให้ดาเนินการใกล้หมดระยะเวลาการใช้งบประมาณ ให้เร่งรัดการดาเนินงาน เป็นต้น
- ระยะเวลาที่กาหนดไม่สัมพันธ์กับทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และสื่อวัสดุ เนื่องจากมี
ปัจจัยภายนอกเกินความควบคุมเข้ามาแทนที่การดาเนินงาน ส่งผลให้เวลามาก น้อยเกินไป หรือเสียเวลา
- ภารกิจ หรือภาระงานอื่นที่เร่งด่วนกว่าเข้ามาแทรกระหว่างดาเนินงานโครงการ ส่งผลให้
ระยะเวลาล่าช้ากว่ากาหนด
7.1.3 ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย
- ไม่มีงบประมาณเพื่อดาเนินงานโครงการตามที่ได้รับภายในเวลาที่กาหนด หรือให้งดการ
ดาเนินงานโครงการเนื่องจากงบประมาณน้อยหรือไม่พอ
- ความผิดพลาดในการตัดสินใจดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่ไม่สัมพันธ์หรือไม่สอดคล้องกับ
กิจกรรมที่ดาเนินการ
7.1.4 ความเสี่ยงด้านเทคนิค
- การวางแผนการปฏิบัติงานไม่เป็นระบบ ขาดการมีส่วนร่วมและความต่อเนื่อง
- ถูกปัจจัยภายนอก/อุปสรรคอื่นเข้ามากระทบระบบและเทคนิคการปฏิบัติงานตามแผนงานที่
กาหนดไว้โดยมิได้คาดหมาย นอกเหนือหรือเกิดความควบคุม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
บุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขต -รายงผลการดาเนินงาน
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้รับการ ตามโครงการ
พัฒนาให้มีคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล มีพฤติกรรมเชิงบวกที่ครอบคลุมการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทุกมิติ

เครื่องมือที่ใช้
-แบบรายงานผลการ
ดาเนินงานตามโครงการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลการประเมินคุณธรรม -รายงผลการดาเนินงาน
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขต ตามโครงการ
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ปีงบประมาณ
256๒ เพิ่มสูงขึ้น (ระดับสูงมาก)

เครื่องมือที่ใช้
-แบบรายงานผลการ
ดาเนินงานตามโครงการ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
บุคลากรและผู้บ ริห ารสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์
เขต 4 ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล มีพฤติกรรม
เชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกมิติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนิ น งานของส านั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษา (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ปีงบประมาณ 256๒ เพิ่มสูงขึ้น (ระดับสูงมาก)

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 90

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาบุ รี รั ม ย์ เขต 4 มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
2. บุ คลากรทางการศึ กษาในสั งกั ด ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาบุ รี รัมย์ เขต 4 มี การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก มีทัศนคติที่ดี มีความตระหนักในการดาเนินงานและพัฒนางานในหน้าที่ด้วยคุณธรรม และ
ความโปร่งใส
3. บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถตอบแบบสารวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและ
ภายนอก ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
ออนไลน์ (ITA /ITA Online) ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีความมั่นคง
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
5. สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีระบบบริห ารจัดการและส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
6. สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีระบบการวางแผนการนาไปสู่การปฏิบัติ
สามารถกากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมภิบาล

ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ
(ภาพประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ)

