รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริต
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
................................................
ตามที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สานักงาน ป.ป.ช.) ได้
พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
โดยในปัจจุบันสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ทาการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ถูกกาหนดเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับให้เป็นการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็น “มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานที่เข้ารับ
การประเมินได้รับทราบผลการประเมิน และแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2546 ซึ่งเน้น
การกากับดูแล ส่งเสริมและประสานงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ทั้งนี้ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยว
ของ อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได และ เป็นยอมรับในระดับสานักคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรที่กาหนด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ตระหนักและให้ความสาคัญกับการป้องกันการ
ทุจริตเป็นอย่างมากโดยเห็นว่า การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการดาเนินงานเป็นปัจจัยหลักที่สาคัญที่จะสร้าง
ความเข้มแข็งและความยั่งยืน ในการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได และเป็นมาตรการเชิง
รุกในการป้องกันการทุจริต จึงกาหนดนโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดี เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งจัดให้มี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความ
ตระหนักรูเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลและ การนาไปปฏิบัติเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานการกากับดูแลกิจการ
และการป้องกันการทุจริต และสร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตและวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต การ
ดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ITA) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 3 เครื่องมือ โดยสรุปดังนี้

เครื่องมือในการประเมิน

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
แบบวัดการรับรู้ของ
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
แบบวัดการรับรู้ของ
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
แบบตรวจการเปิดเผย ข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT)
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

น้าหนัก
ร้อยละ 30

ร้อยละ 30
ร้อยละ 40

การกาหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนน ควบคู่กับ
ระดับผลการประเมินโดยจาแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้
คะแนน
ระดับ
95.00 – 100
AA
85.00 – 94.99
A
75.00 – 84.99
B
65.00 – 74.99
C
55.00 – 64.99
D
50.00 – 54.99
E
0 – 49.99
F
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
1.สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้มีการดาเนินการโดยมุ่งเน้นให้ความสาคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคม
ด้วยกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยเพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝัง
ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต โดยดาเนินการโครงการปลูกฝังและสร้างจิตสานึก ค่านิยมการต่อต้านและ
ไม่ทนต่อการทุจริต โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นการ
ดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี ที่มี
จิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ
และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การดาเนินการจะกาหนดกลยุทธ์ แนวทางการดาเนินการตามกลยุทธ์และ
ตัวชี้วัดความสาเร็จเพื่อให้ทุกโรงเรียนในสังกัด นาไปกาหนดเป็นแผนงานโครงการของโรงเรียนต่อไป โดยได้
ดาเนินการตามโครงการย่อยดังนี้

1)โครงการปลูกฝังและสร้างจิตสานึก ค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต
2)โครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
2. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได้ดาเนินการพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกนี้
โดยมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทาให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น
โดยอาศัยทั้งการกาหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอื่น ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น โดยได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
1)โครงการยกระดับการทางานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
2)จัดประชุมเตรียมความพร้อมการตอบแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ประจาปี 2562
3)จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจาปี 2562
4)จัดประชุมเพื่อจัดทามาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการการจัดการร้องเรียนการทุจริต
มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการการป้องกัน
การรับสินบน
5) จัดโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน กิจกรรมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต โครงการประชาสัมพันธ์การดาเนินการตามยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม
3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)
ตัวชี้วัด
ผลคะแนน
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
98.97
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
94.41
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
96.38
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
96.93
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
97.60
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
92.98
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
85.52
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
85.96

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
86.95
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
69.64
คะแนนเฉลี่ย
86.82
ระดับผลการประเมิน
A

