ชื่อโครงการ

การพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITAS)

สนองกรอบและทิศทาง สพฐ. กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพิทักษ์ รันรัติยา, นายพัฐจักร วันทวี, นางกมลวลี บุญแสนแผน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ

 โครงการต่อเนื่อง

 โครงการใหม่

ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม ๒๕6๓ – กันยายน ๒๕6๔
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ ดาเนินการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกใน
การจัดเก็บข้อมูล และรวดเร็วในการวิเคราะห์และประเมินผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง ( Realtime system) และการประเมิน มีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) โดยปรับปรุงระบบการ
เก็บข้อมูล ให้เป็น แบบออนไลน์ เต็มรูป แบบ ลดขั้นตอนการลงพื้นที่ เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง และการรับรอง
เอกสาร/หลักฐาน เชิงประจักษ์ โดยคณะกรรมการจากส่วนกลาง แต่จะกาหนดให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นผู้รับรองเอกสาร/หลักฐาน เชิงประจักษ์ ด้วยตนเอง ผ่านทางเว็ ปไซต์ ลดความ ยุ่งยาก ซับซ้อนในการนาเข้า
ข้อมูล และสามารถเข้าถึงข้อมู ลได้โดยง่าย โดยได้กาหนด ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยเพื่อประเมินการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ
ใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิ สัมพันธ์ข้อมูล
(๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดาเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ
ได้แก่ แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจาปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุ คคล การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน
ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็น ข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดาเนินงานของหน่วยงาน แหล่งข้อมูล เว็บไซต์
หน่วยงาน ๓๓ แหล่งข้อมูล และ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการเพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
บนเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงาน เพื่ อ เปิ ด เผยการด าเนิ น การต่ า ง ๆ ของหน่ ว ยงานให้ ส าธารณชนได้ รั บ ท ราบ
ใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ
(๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แ ก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ประกอบด้วย ๑๕ แหล่งข้อมูล
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โดยสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา จะได้ดาเนินการประชุมและการจัดทาข้อมูลเพื่อเตรียมการประเมิน
ซึ่งการแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือระยะที่ ๑ ในห้วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๓ ระยะที่ ๒ ห้วงเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๓ นอกจากนั้นสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้ดาเนินการประเมินในระดับ
สถานศึกษา ในห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ และเพื่อให้สถานศึกษาดาเนินการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันตาม
กาหนด จึงจาเป็นที่จะต้องดาเนินการพัฒนาฐานข้อมูลและเว็ปไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการประเมินคุณธรรมความ
โปร่งใสในการดาเนินงานขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานจากระดับ A เป็นระดับ AA
๒ วัตถุประสงค์
๑. เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและเว็ปไซต์ การเผยแพร่ข้อมูลด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แก่บุคลากรในสังกัด
๓. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีเว็ปไซต์และข้อมูลสาหรับเผยแพร่คุณธรรมและความโปร่งใส
ของการบริหารจัดการศึกษา
๔. เพื่อยกระดับการประเมินด้านคุณธรรม และความโปร่งใส ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้ได้ในระดับ A ขึ้นไป ในปีการศึกษา ๒๕๖๓
๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีเว็ปไซต์สาหรับเผยแพร่ข้อมูลคุณธรรมความโปร่งใสในการ
บริหารจัดการศึกษา ที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ทันต่อการประเมิน
๒) บุคลากร ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจานวน 60 คน มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทา
ข้อมูลบนเว็ปไซต์ และสามารถ นาเข้า ปรับปรุง ข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
3) มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการประเมิน ในทุกระยะของการดาเนินงาน (ผ่านทาง วีดิโอคอน
เฟอร์เร็นซ์ )
เชิงคุณภาพ
๑) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถเปิดเผยข้อมูลด้านคุณธรรมความโปร่งใส ในการ
บริหารจัดการการศึกษา แก่สาธารณชน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
มีความโปร่งใส
๒) บุคลากรในสังกัด มีความเข้าใจและตระหนักถึงการดาเนินงานด้านการจัดการศึกษา
ด้วยความสุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
๓) เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้าน OIT
ระดับสูงมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
๔) ยกระดับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการบริหารจัดการการศึกษาให้ได้ในระดับ A
ขึ้นไป
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-

๔. วิธีดาเนินการ/กิจกรรม
ปี ๒๕6๓
ปี ๒๕6๔
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม
ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
ประชุมการ
* * * * * * * *
นายพิทักษ์ รันรัติยา
เตรียมการ
นายพัฐจักร วันทวี
ประเมิน IIT
*
นายอดิศร โคตรนรินทร์
ประเมิน EIT
*
นายประภาส พลไชย
จัดทา/ปรับปรุงเว็ป
* *
นางกมลวลี บุญแสนแผน
ไซต์ OIT
นส.โสภา พันธ์พรหม
สรุป ส่ง OIT
* * *
สรุป รายงานผล
* *
การประเมิน IIT
/EIT /OIT
ประชุมเพื่อทบทวน
* *
ผลการประเมิน
๕. งบประมาณ จานวน ๑50,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ขอถัวจ่ายทุกรายเท่าที่จ่ายจริง ดังนี้
วิธีดาเนินการ
รวม
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและ
เตรียมการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในปีงบประมาณ
๒๕๖๓ แก่บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ( IIT) 6๐ คน จานวน 1 วัน
- ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง (60 x 30 x 2 มื้อ)
3,600
3,600
- ค่าอาหาร (60 x 8๐ x 1 มื้อ )
4,800
4,800
-- ค่าเอกสารและจัดทาสรุปรายงาน
3,360
3,360
60 เล่ม x 56 บาท
รวม
11,760
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและ
เตรียมการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในปีงบประมาณ
๒๕๖๓ แก่บุคลากรในสถานศึกษา(EIT) 6๐ คน
จานวน 1 วัน
- ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง (60 x 30 x 2 มื้อ)
3,600
3,600
- ค่าอาหาร (60 x 8๐ x 1 มื้อ )
4,800
4,800
รวม

8,400
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๓. การประชุมเพื่อ ติดตามการจัดทาข้อมูลบนเว็ป
ไซต์ และการนาข้อมูล OIT เข้าสู่เว็ปไซต์ แก่
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านระบบ
ออนไลน์ (ผู้เข้าร่วมการประชุม จานวน 60 คน)
- ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง (60 x 30 x 4 มื้อ)
- ค่าอาหาร (60 x 80 x 2 มื้อ)
รวม
4. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของคณะ
จนท.ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการ
ดาเนินงานรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งข้อมูลในระบบ
ออนไลน์ (OIT) จานวน 40 คน
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
- วันทาการปกติ และวันหยุด 8 วัน x 50 บาท
รวม
5. การจัดทาคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการรียน
การสอน “โรงเรียนสุจริตคิดฐานสอง” โดยการ
ปลูกฝงใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ
ไดแก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต
อยูอยางพอเพียงและจิตสาธารณะ สาหรับโรงเรียน
ในสังกัด และ จนท.สพป.
- จานวน 275 เล่ม x 225 บาท
รวม
5.ประชุมคณะทางานเพื่อสรุปข้อมูลเอกสาร
(OIT) ในการรายงานในระบบออนไลน์
จานวน 40 คน (1 วัน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
38 คน x 30 บาท x 4 มื้อ
- ค่าอาหารกลางวัน
38 คน x 80 บาท x 2 มื้อ
รวม
6. การประชุมคณะทางานเพื่อทบทวนการ
ดาเนินการรายงานข้อมูล ( 1 วัน )
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
60 คน x 30 บาท x 2 มื้อ
- ค่าอาหารกลางวัน 60 คน x 80 บาท
รวม
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

7,200
9,600
16,800

7,200
9,600

32,125
32,125

61,875
61,875

4,560

4,560

6,080
10,640

6,080

3,600
4,800
8,400
150,000

3,600
4,800
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ในการ ๑. สังเกต
จัดทาเว็ปไซต์ การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
๒. สอบถาม
สถานศึกษา (ITAS)
- สานักงานเขตมีเว็ปไซต์ และข้อมูล
ด้านการประเมินคุณธรรมและความ
3. ประเมิน
โปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ITAS ไว้บริการแก่สาธารณชน

เครื่องมือที่ใช้วัด
๑. แบบสังเกต
๒. แบบสอบถาม
3. แบบประเมิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. สานักงานเขตมีข้อมูลบุคลากรในการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ
๒. บุคลากรทุกคนในสานักงานเขต และตัวแทนโรงเรียนมีความเข้าในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
๓. บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต
๔. บุคลากรของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
ของโรงเรียนสุจริต
๕. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด
มีเว็ปไซต์ และข้อมูลด้านคุณธรรมความโปร่งใส เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และบริการ
แก่สาธารณชน
๖. ยกระดับผลการประเมิน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2
ตามแบบการประเมิน ITAS อยู่ในระดับสูงมาก ร้อยละ 9๐ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๗. เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้าน OIT
ระดับสูงมาก ร้อยละ 90 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

