แผนปฏิบัติการ
การปองกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 2560 “เขตสุจริต”
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะเปนเขตที่สุจริตไดนั้น จําเปนตองมีการปรับปรุงพัฒนาบุคลากร
ในสังกัดใหมวี ัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานที่ดี นั่นคือการมีคุณธรรม มีความโปรงใส และตรวจสอบ
ได ไมวาการจัดซื้อจัดจ าง มีมาตรฐานการปฏิบัติ งาน มีความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติการมีสวนรว ม
การเขาถึงขอมูลภารกิจหลัก การตอบสนองขอรองเรียน และการตอตานการทุจริตในองคกร หากองคกร
ใดสามารถทําไดดีก็จะหมายถึงการเปนองคกรที่มีคุณภาพและจะทําใหองคกรมีความพร อมเปนเขต
สุจริต ซึ่งที่จริงแลวเปนเรื่องที่บุคลากรในองคกรทุกคนจะปฏิบัติหนาที่ตนเองใหสอดคลองกับระเบียบ
ตามกฎหมายอยางดีที่สุดเทานั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29 เปนองคกรที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษามี
โรงเรียนในสังกัด 81 แหงเปนหนวยปฏิบัติในการจัดการศึกษา ซึ่งหากองคกรใดมีการทํางานบนพื้นฐาน
ความสุจริตก็จะสามารถนําองคกรสูคุณภาพได รวมทั้งเปนตนแบบใหกับเครือขายหรือผูเกี่ยวของได
ปฏิบัติและมีคุณภาพตามดวย โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดรับการคัดเลือก
ใหเขารวมโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต”
(ภายใตชื่อเขตสุจริต) เขตตนแบบคุณธรรม 1 ใน 10 เขตของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในปงบประมาณ 2557–2559 ไดรับงบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
ตอเนื่ องให บุคลากรภายในเขตไดปฏิ บัติ ห นาที่บ นพื้นฐานความมีคุณธรรมโปร งใสตรวจสอบไดและ
ผูรับ บริการที่อยูในระดับ โรงเรีย นมีความพึงพอใจมีขวัญและกําลังใจ ที่จ ะปฏิ บัติห นาที่จัดการเรีย น
การสอนใหเกิดคุณภาพกับผูเรียนได
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 นี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดตั้งทีม
ประสานการทํางานโดยวางแผนยุทธศาสตร ที่มุงใหบุคลากรในสํานักงานได รวมปฏิบัติกิจกรรมตาม
โครงการไดมากขึ้น โดยมีขอจํากัดดานความเขาใจ ความตระหนักและวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานซึ่ง
ตองใชความมุงมั่น ความจริงจัง จริงใจที่จะผลักดันการทํางานรวมกันเพื่อใหทุกคนมีคุณธรรมโปรงใส
และปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดเี พื่อทดแทนคุณแผนดิน
อยางไรก็ตามความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นได นอกจากจะเปนการพัฒนาบุคลากร ความรวมมือ
จากทุ ก คนที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านของตนเองให ดี ที่ สุ ด แล ว เรายั ง ต อ งมี ก ารวางแผนปฏิ บั ติ ง านที่ เ ชื่ อ มโยง
สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ขอขอบคุณ บุคลากรทุกคนไว ณ โอกาสนี้
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมา
การทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น เป น ป ญ หาใหญ ใ นสั ง คมไทย สื บ เนื่ อ งต อ กั น มาเป น เวลานาน
และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปจจุบัน กอใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกวาง
อีกทั้งยังสงผลตอภาพลักษณของประเทศ การทุจริตทางการศึกษาเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชน โดยเปนการละเมิดสิทธิที่จะเขาถึงการศึกษาไดโดยสมบูรณ รวมถึงความลมเหลวในเรื่อง
การจัดการศึกษาแบบใหเปลา การทุมเททรัพยากรทางการศึกษาการเลือกปฏิบัติทางการศึกษาการจัด
การนโยบายคุณภาพการศึกษา และป ญหาทุจ ริ ต ทางการศึกษา ผลจากการสํ ารวจขององคกรเพื่อ
ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) ได จัดทําดั ชนีภ าพลั กษณการทุจริต หรื อ
คอรัปชั่นประจําป 2558 พบวาประเทศไทยมีคะแนนความโปรงใสเพียง 38เต็ม 100หรือไมถึงครึ่งหนึ่ง
โดยอยูลําดับที่ 76 จากทั้งหมด 167 ประเทศที่ทําการสํารวจ
การทุจริตคอรัปชั่น เปนผลมาจากการขาดคุณธรรมจริยธรรมนับวาเปนเรื่องสําคัญที่ไดรับ
การกลาวถึงกัน มากในหลายลั กษณะ เมื่อเกิด ความสั บสนวุ น วายในสภาพสั งคมที่ขาดความสงบสุ ข
อั น เนื่ อ งมาจากความประพฤติ ห รื อ การปฏิ บั ติ ที่ ไ ม เ หมาะสมของบุ ค คลบางกลุ ม ในสั ง คม มั ก จะมี
การวิพากษ วิจารณและกลาวโทษกันวาเปนเพราะขาดคุณธรรมจริยธรรม ขาดความมีน้ําใจ มีความเห็น
แกตั ว เพิ่ม มากขึ้ น ทํา ให เ กิ ด เป น ป ญหาของสั ง คมไทยในป จ จุ บั น ซึ่ง เป น เพราะสั ง คมในป จ จุ บั น ได
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหสภาพสังคมไทยเกิดการแขงขันและเกิดการแกงแยงกันจนไมสนใจ
คุณธรรมจริยธรรม สงผลใหนักเรียนและเยาวชนไมสามารถปรับตัวใหทัน กับการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วนี้ได จึงทําใหเกิดการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ไมพึงประสงค นักเรียนเกิดปญหาดานการขาด
คุณธรรมจริยธรรมและซับซอนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหยากตอการจัดกิจกรรมเสริมสรางและปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรมใหเกิดกับผูเรียน (ศีลธรรม โพนะทา, 2546) การจัดการศึกษาในปจจุบันจึงควรจัดให
เปนไปตามความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช
2542 โดยมาตรา 4 ระบุวา “การศึกษา หมายความวา กระบวนการเรียนรู เพื่อความเจริญงอกงามของ
บุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรค
จรรโลงความกา วหน า ทางวิ ช าการ การสร า งองคค วามรู อั น เกิ ด จากการจั ด สภาพแวดล อ ม สั ง คม
การเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต” และมาตรา 6 ที่กําหนดไววา
“การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา
ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุ ข” และกําหนดแนวทางการจั ด การศึกษาวา การจัด กระบวนการเรี ย นรู ในสถานศึกษาและ
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หนวยงานที่เกี่ยวของ จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน
รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ป พ.ศ. 2556 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมอบหมายใหสํานักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษาดําเนินโครงการ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ภายใตชื่อโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ขึ้น โดยคัดเลือกโรงเรียนตนแบบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จํานวน 1 โรงเรียนตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวม 225 โรงเรียน โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงคที่
กําหนดขึ้น 5 คุณลักษณะที่จะเกิดกับผูเรียน ดังนี้
คุณลักษณะที่ 1 ทักษะการคิด หมายถึง กระบวนการทางสมองของมนุษย ในการคิดดวย
สติปญญา ความรู มีเหตุผล และเปนระบบ ในการจําแนกเปรียบเทียบแยกแยะวิเคราะหสังเคราะห
ในการแกปญหา การพัฒนา เห็นคุณคาของการกระทําของตนเองและผูอื่นและสามารถปรับตัวในสังคม
ไดเปนผูคิดดี คิดถูกตอง มุงสูผลลัพธที่ดี สรางสรรคผลงาน ที่กอใหเกิดแนวคิดใหมๆ เกิดวิธีการปฏิบัติ
ใหมๆ เพิ่มคุณภาพการเรียนรู สามารถควบคุมใหการคิด สูการปฏิบัติจนบรรลุเปาหมายไดสมเหตุสมผล
นาเชื่อถือ เห็นคุณคาของการกระทําของตนเองและผูอื่นสามารถปรับตัวใหอยูในสังคมและสรางสรรค
ผลงานตอตานการทุจริต
คุณลักษณะที่ 2 วินัย หมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกเปนขอปฏิบัติที่บุคคล
กลุมบุคคลแสดงออกมาวา สามารถควบคุมตนเองใหอยูในกรอบของ การคิดดี พูดดี ทําดี ทําในสิ่งที่
ถูกตอง ทําประโยชน ใหสังคม เคารพสิทธิ ของผูอื่น เปน พลเมืองดีของชุ มชนสั งคมและประเทศชาติ
หากฝาฝนอาจตองรับโทษ
คุณลักษณะที่ 3 ความซื่อสัตยสุจริต หมายถึง “คุณลักษณะที่แสดงถึงการยึดมั่นความจริง
ความถูกตอง ดีงาม เปนหลักในการดําเนินชีวิตทั้งทางกาย วาจา และใจ มีความจริงใจ ไมบิดเบือนขอมูล
รูจักรักษาความลับ หลีกเลี่ยงการหาผลประโยชนทับซอน มีความเกรงกลัวและละอายตอการทําชั่ว”
คุณลักษณะที่ 4 อยูอยางพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดําเนินชีวิตอยาง
พอประมาณมีเหตุผล รอบรู รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยูในสังคมได
อยางมีความสุข ผูที่มีความเปนอยูอยางพอเพียง จะดําเนินชีวิตอยางประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ
ระมัดระวัง อยู รวมกับ ผูอื่น ดว ยความรั บผิ ดชอบ ไมเ บียดเบี ยนผู อื่น เห็ นคุณคาของทรัพยากรต างๆ
มีการวางแผนปองกันความเสี่ยง และพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะที่ 5 จิตสาธารณะ หมายถึง จิตสํานึกเพื่อสวนรวม รูสึกถึงการเปนเจาของในสิ่งที่
เปนสาธารณะชวยเหลือผูอ ื่นดวยความเต็มใจไมหวังผลตอบแทนยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรม
แบงปนความสุขสวนตน เพื่อประโยชนแกสวนรวม เขาใจ เห็นใจผูที่มีความเดือดรอนรวมกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอโรงเรียนชุมชนสังคมประเทศชาติและสังคมโลก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดคัดเลือกโรงเรียนตนแบบคือ โรงเรีย น
ดงยางวิทยาคม และโรงเรียนไดรวมทํากิจกรรมในโครงการอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
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ป 2557 สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได ดํ า เนิ น โครงการต น แบบ
“เขตสุจริต” โดยขอความรวมมือใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศสมัครเขารวมโครงการ และ
คัดเลือกใหเหลือเพียง 10 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนแบบ กระจายอยูทุกภูมิภาค สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดรับการคัดเลือกใหเปน “เขตสุจริตตนแบบ” และไดดําเนินการ
พัฒนาตามแนวทางของโครงการฯ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตนแบบทั้ง 10 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ป 2558 สํ านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน ได ขยายสํ านั กงานเขตคูร วมพัฒ นา
โครงการตนแบบ “เขตสุจริต” โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดเปนคูรวมพัฒนา
กับ สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3 และในปเดียวกัน สํานักงาน
คณะกรรมการป องกัน และปราบปรามการทุจ ริต แห งชาติ (สํ านั กงาน ป.ป.ช.) ไดมีนโยบายรว มกับ
รัฐบาลที่จะชวยกันผลักดัน คาคะแนน CPI ของประเทศไทยใหไดถึง 50 คะแนนจากคะแนนเต็ม
100 ในป 2560 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดรวมมือกับ สํานักงาน ป.ป.ช. นําเอา
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity&
Transparency Assessment: ITA) มาประเมินสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา “เขตสุจริต” ตนแบบและ
คูรวมพัฒนา และโรงเรียนตนแบบในลําดับถัดมา และในเดือนธันวาคม 2558 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีนโยบายใหประเมิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศใหแลวเสร็จภายใน
มกราคม 2559
ป 2559 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ไดดําเนินโครงการ “เขตสุจริต”
โดยแยกการดําเนินการออกจากโครงการ “โรงเรียนสุจริต” และแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ
(ทีมประสานงาน) อยางชัดเจน และมีกระบวนการดําเนินงานที่เปนระบบมากขึ้น สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดบูรณาการกลุมงานทั้งหมดภายในสํานักงานฯ ใหมีการดําเนินงานอยาง
เปนระบบระเบียบและสอดคลองกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) โดยเฉพาะเครื่องมือ
การประเมินเชิงประจักษ (Evidence base Integrity & Transparency Assessment: EBIT) กําหนด
แนวทางการพัฒ นาบุ คลากรภายในสํ านั กงาน และการบริ ห ารสํ านั กงานอย างเป น เอกภาพมากขึ้น
ดวยความรวมมือกับบุคลากรทุกกลุม ทุกฝาย
เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ช าติ ว า ด ว ยการป อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ 2
(พ.ศ.2556 – 2560) ไดกําหนดวิสัยทัศนวา “สังคมไทยมีวินัย โปรงใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและ
รวมกันปองกัน และปราบปรามการทุจริต เปนที่ยอมรับในระดับสากล” มีเปาหมายหลักเพื่อลดปญหา
การทุจริตในสังคมไทยและ ยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยใหสูงขึ้น อันจะสงผลตอคาดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณคอรรัปชั่น (CorruptionPerceptionIndex : CPI) ของประเทศไทยใหสูงขึ้นโดยตั้งคา
เปาหมายไวที่รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2560
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ดั ง นั้ น สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 29 จึ ง ดํ า เนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การดําเนินงานตามโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกัน
การทุจริต” (ภายใตชื่อเขตสุจริต) ตามแนวทาง 5 กลยุทธ ประกอบดวย 1) สรางทีมประสานขับ
เคลื่อนที่มีพลัง 2) พัฒนาคุณธรรมความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดของบุคคล 3) นําเทคโนโลยีมาใช
ในการสื่อสารที่ดี 4) พัฒนาวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ 5) สรางการมีสวนรวมและ
แรงจูงใจในการทํางานที่ดีเพื่อองคกร
เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) ใหมีคุณภาพสูงขึ้นสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานไปสูเปาหมาย
ปรั บ เปลี่ ยนทัศนคติและพัฒ นาบุ คลากรใหเ ห็ นความสํ าคัญของความซื่อสัต ย สุจ ริ ต มีวินั ย อยู อย าง
พอเพียง มีจิตสาธารณะผานกระบวนการคิดอยางเปนรูปธรรมนําไปสูการปฏิบัติที่ถูกตอง เหมาะสม
และยั่งยืน
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จากแผนภู มิ จ ะเห็ น ความร ว มมื อ กั น ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
และสํ า นั ก งานคณะกรรมการป องกั น และปราบปรามการทุจ ริ ต แห ง ชาติ นํ าสู ก ารกํ า หนดนโยบาย
ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 29 ไดนํานโยบายขับ เคลื่อนลงสู การปฏิบัติใหเป น
รูปธรรม โดยตั้งทีมประสานเพื่อเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนผานคณะทํางานลงสูบุคลากรในกลุม
งานของตนเอง ทั้งนี้ ไดทํางานในสํานักงานควบคูกับการสนับสนุนโรงเรียนในโครงการสุจริตตนแบบ
เครือขาย และโรงเรียนใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น เพื่อใหขยายการดําเนินโครงการสูกลุมเปาหมาย
ทุกโรงเรียนในสังกัดผานการประเมิน ตามเกณฑ ภายในป 2560 นี้
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บทที่ 2
การวิเคราะหบริบท
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
สํานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ.2546 แกไขเพิ่มเติ มโดยพระราชบั ญญัติร ะเบียบบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 อยูในการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีอํานาจหนาที่ดังนี้
1. อํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 37
ให มี สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา เพื่ อทํ าหน าที่ ในการดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามอํา นาจหน าที่ ของ
คณะกรรมการตามที่กําหนดไวในมาตรา 36 และใหมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการศึกษาตามที่กําหนดไวใน
กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น และมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1) อํานาจหนาที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตร
การศึ ก ษาให ส อดคล อ งกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) อํานาจหนาที่ในการพัฒนางานดานวิชาการและจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษารวมกับสถานศึกษา
3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด
5) อํานาจหนาที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้
1) จั ด ทํานโยบาย แผนพัฒ นา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้ น ที่ การศึกษา ให
สอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการ

ของทองถิ่น
2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหนวยงานใน
เขตพื้นที่การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกํากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว
3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
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4) กํ า กั บ ดู แ ล ติ ด ตาม และประเมิ น ผลสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และในเขตพื้ น ที่
การศึกษา
5) ศึกษา วิ เคราะห วิ จัย และรวบรวมขอมูล สารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้น ที่
การศึกษา
6) ประสานการระดมทรั พ ยากรด า นต า ง ๆ รวมทั้ ง ทรั พ ยากรบุ คคล เพื่ อส ง เสริ ม
สนับสนุน การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7) จัด ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมิน ผลสถานศึกษาในเขตพื้น ที่
การศึกษา
8) ประสาน ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การศึก ษาของสถานศึ กษาเอกชน องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา
10) ประสานส งเสริ ม การดํ า เนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการและคณะทํ า งานด า น
การศึกษา
11) ประสานการปฏิ บั ติ ร าชการทั่ ว ไปกั บ องค ก รหรื อ หน ว ยงานต า ง ๆทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่
การศึกษา
12) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษา ที่มิไดระบุใหเปนหนาที่
ของหนวยงานใดโดยเฉพาะ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีการแบงสวนราชการภายใน ดังนี้
1) กลุมอํานวยการ 2) กลุมบริหารงานบุคคล 3) กลุมนโยบายและแผน 4) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
5) กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 6) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
7) หนวยตรวจสอบภายใน

ที่ตั้ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีพื้นที่ครอบคลุมเขตการปกครองของ
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอํานาจเจริญ 2 จังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 ตั้ ง อยู เ ลขที่ 298 หมู 9 ถนนเลี่ ย งเมื อง (สี่ แ ยก อ.บ.ต.กุ ด ลาด) ตํ า บลกุด ลาด อํ า เภอเมื อ ง
จั ง ห วั ด อุ บ ล ร า ช ธ า นี 34000 โ ท ร 0 4 5 -4 2 2 1 8 6 โ ท ร ส า ร 0 4 5 -4 2 2 1 8 5 เ ว็ บ ไ ซ ต
www.secondary29.go.th
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โครงสรางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
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จังหวัดอุบลราชธานี
ประวัติความเปนมา
อุบลราชธานี ราชธานีแหงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดชื่อวาเปนเมืองดอกบัวอันมีแมน้ําชีไหล
พาดผ า นดุ จ เสมื อ นเส น ชี วิ ต ของชาวเมื อ งในสมั ย ก อ นกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร ท า วคํ า ผง ท า วทิ ศ พรหม
และทาวก่ํา บุตรพระวอพระตา หนีภัยสงคราม “พระเจาสิริบุญสาร” เจาแหงนครเวียงจันทรเขามาพึ่ง
พระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชและในสมัยนั้นเมืองอุบลราชธานี ยังเปนเพียง
ชุมชนที่กลุมชนอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานอยูที่เวียงดอนกองแขวงจําปาสักเทานั้น ยังไมไดสถาปนาเปน
เมืองอุบลราชธานี จนถึงสิ้นสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงมีพระราชประสงคที่จะรวมพลเมืองเพื่อเปนกําลังของประเทศ
โดยทรงมีพระราชกําหนดวา หากเจาเมืองใดหรือบุคคลใดรวมไพรพลไดมากตั้งเมืองเปนปกแผนมั่นคง
ก็จะไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนเจาเมือง พระปทุมสุรราช (ทาวคําผง) จึงอพยพครอบครัวไพรพล
จากเวียงดอนกองมาตั้งหลักแหลงบริเวณหวยแจระแม จนตอมาพระปทุมสุรราชสามารถยกทัพปราบ
กบฏไดชัยชนะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชจึงโปรดเกลาแตงตั้งพระปทุมราช
สุริยวงศ ครองเมืองอุบลราชธานี และเปนเจาเมืองคนแรกของอุบลราชธานี ใหยกฐานะบานแจระแม
ขึ้นเปน “เมืองอุบลราชธานี” พ.ศ. 2335 และภายหลัง ไดยายไปตั้งเมืองใหมที่ “ดงอูผึ้ง” อันเปนที่ตั้ง
เมืองอุบลราชธานีในปจจุบัน เหตุที่มี “ราชธานี” ตอทายนั้นเปนเพราะวา มีเจาเมืองสืบมาถึง 4 คน
และในสมัยกรุ งรัต นโกสิ นทร ตอนตนจั งหวัด อุบลราชธานี มีฐานะเปนเมืองสําคัญเมืองหนึ่ งเป นที่ตั้ ง
กองบัญชาการมณฑลอีสานมาโดยตลอด จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ในป พ.ศ.
2468 ได มี ก ารยุ บ เลิ ก มณฑลอุ บ ลราชธานี จึ ง นั บ ได ว า จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ไ ด รั บ การปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลง จนกลายเปนจังหวัดที่มีความเจริญกาวหนาทัดเทียมจังหวัดตางๆ ของไทยหลายจังหวัด
ตราประจําจังหวัดอุบลราชธานี

คําขวัญของ จังหวัดอุบลราชธานี
“เมืองดอกบัวงาม แมน้ําสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแกงหิน ถิ่นไทยนักปราชญ
ทวยราษฎร ใฝ ธรรม งามล้ํ าเที ยนพรรษา ผาแต มก อนประวั ติ ศาสตร ฉลาดภู มิป ญญาทองถิ่ น ดิ นแดน
อนุสาวรียคนดีศรีอุบล”
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ที่ตั้งอาณาเขต
จังหวั ด อุบ ลราชธานี ตั้ งอยู ทางดานตะวัน ออกของภาคตะวั นออกเฉียงเหนื อของประเทศ
อยู ห างจากกรุ งเทพมหานคร ประมาณ 630 กิโ ลเมตรหรื อ 575 กิโ ลเมตร โดยทางรถไฟ มีเ นื้ อ ที่
ประมาณ 16,112.650 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 10.069 ลานไร คิดเปนรอยละ 9.16 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และมีอาณาเขตติดตอ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอ จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดยโสธร และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันออก ติดตอ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต ติดตอ ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย และจังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดตอ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร

ลักษณะภูมิประเทศ
จั งหวั ดอุ บลราชธานี ตั้ งอยู ในบริ เวณที่เรี ยกว า แองโคราช(Korat basin) โดยสู งจาก
ระดับน้ําทะเล เฉลี่ย ประมาณ 68 เมตร (227 ฟุต) ลักษณะโดยทั่วไปเปนที่สูงต่ํา เปนที่ราบสูงลาดเอียงไป
ทางตะวันออกมีแมน้ําโขง เปนแนวเขตกั้นจังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาชนลาวมีแมน้ําชีไหล
มาบรรจบกับแมน้ํามูลซึ่งไหลผานกลางจังหวัดจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออกแลวไหลลงสูแมน้ําโขงที่
อํ าเภอโขงเจี ย ม และมี ลํ าน้ํ าใหญ ๆ อี กหลายสายได แก ลํ าเซบก ลํ าโดมใหญ ลํ าโดมน อยและมี ภู เขา
สลับซับซอนหลายแหงทางบริเวณชายแดนตอนใตที่สําคัญคือเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาพนมดงรักซึ่ง
กัน้ อาณาเขตระหวางจังหวัดอุบลราชธานี กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชา
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ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดอุบลราชธานี อยูในเขตที่มีปริมาณน้ําฝนคอนขางสูง เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณน้ําฝน
เฉลี่ยของจังหวัดอื่นๆ
ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมเรื่อยไป จนถึงปลายเดือนตุลาคม และมักปรากกฎเสมอวา
ฝนทิ้งชวงในเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม แตระยะเวลาการทิ้งชวงมักจะไมเหมือนกันในแตละป
และในชวงปลายฤดูฝนมักจะมีพายุดีเปรสชั่นฝนตกชุกบางปอาจมีน้ําทวมแตไมรุนแรงนัก
ฤดูหนาว เนื่องจากเปนจังหวัดที่ตั้งอยูทางทิศตะวันออกสุดของประเทศ ทําใหไดรับอิทธิพล
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กอนภูมิภาคอื่น อุณหภูมิจะเริ่มลดต่ําลงตั้งแตเดือนตุลาคมและจะสิ้นสุด
ปลายเดือนมกราคม
ฤดูรอน ถึงแมวาเคยปรากฏบอยครั้งวาอากาศยังคงหนาวเย็นยืดเยื้อมาจนถึงปลายเดือน
กุ ม ภาพั น ธ โดยส ว นใหญ แ ล ว อากาศจะเริ่ ม อบอ า วในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ไ ปจนถึ ง ประมาณต น เดื อ น
พฤษภาคม ซึ่งอาจจะมีฝ น เริ่มตกอยู บางในปลายเดื อนเมษายน แตป ริมาณน้ํ าฝนมักจะไมเพีย งพอ
เพาะปลูก นอกจากนั้นลักษณะภูมิอากาศทั่วไป คลายคลึงกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คือ จะมีอากาศรอนและคอนขางหนาวในฤดูหนาว สวนในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกในชวงเดือนมกราคม
ถึงเดือนพฤศจิกายน
ดานการปกครองและประชากร
จังหวัดอุบลราชธานี แบงการปกครองสวนภูมิภาคออกเปน 25 อําเภอ/กิ่งอําเภอ 219
ตําบล 2,700 หมูบาน มีประชากรทั้งสิ้น 1,861,223 คน เปนชาย 932,066 คน และหญิง 929,157
ที่มา : http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php

จังหวัดอํานาจเจริญ
ประวัติความเปนมา
จั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ ตั้ งอยู ทางภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อของประเทศไทยระยะทางห างจาก
กรุงเทพมหานคร โดยรถยนตประมาณ 585กิโลเมตร มีพื้นที่การปกครอง ทั้งสิ้น 3,161.248 ตาราง
กิโลเมตรแบงออกเปน 7 อําเภอ/กิ่งอําเภอ 56 ตําบล 607 หมูบาน มีประชากรทั้งสิ้น 375,380คน ชาย
187,742คน หญิง 187,638 คนประชากรสวนใหญอาศัยอยูในเขตพื้นที่ชุมชน อําเภอเมืองอํานาจเจริญ
โครงสรางประชากรเปน ชาวไทยอีสาน มีไทยเชื้อสายจีน เชื้อสายลาว และเชื้อสายเวียดนามอยูเล็กนอย
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ตราประจําจังหวัดอํานาจเจริญ

รูปพระมงคลมิ่งเมือง เปลงแสงฉัพพรรณรังสี เปลงรัศมีโดยรอบ พระเศียร ซึ่งใหความ
คุมครองชาวเมือง
คําขวัญประจําจังหวัดอํานาจเจริญ
“ พระมงคลมิ่งเมือง แหลงรุงเรืองเจ็ดลุมน้ํา งามล้ําถ้ําศักดิ์สิทธิ์ เทพนิมิตพระเหลา เกาะ
แกงเขาแสนสวย เลอคาดวยผาไหม ราษฎรเลื่อมใสใฝธรรม”
สัญลักษณประจําจังหวัด
ตนไมประจําจังหวัด: ตะเคียนหิน(Hopea ferrea Heim.)
ดอกไมประจําจังหวัด: ดอกจานเหลือง(Butea monosperma O.Ktze)
อาณาเขตติดตอดังนี้
ติ ด เขตจั ง หวั ด ยโสธร ที่ อํ า เภอเลิ ง นกทาและจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ที่ อํ า เภอดอนตาล
ทิศเหนือ :
ทิศตะวันออก : ติ ด เขตประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ตามแนวฝ ง แม น้ํ า โขง
ด า นอํ า เภอชานุ ม านเป น ระยะทาง 38 กิ โ ลเมตร และจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ที่
อําเภอเขมราฐ อําเภอกุดขาวปุน และอําเภอตระการพืชผล
ทิศตะวันตก : ติดเขตจังหวัดยโสธร ที่อําเภอปาติ้ว และอําเภอเลิงนกทา
ทิศใต :
ติดเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่อําเภอมวงสามสิบ
แผนที่จังหวัดอํานาจเจริญ
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สภาพภูมิศาสตรจังหวัดอํานาจเจริญ
โดยทั่ วไปจั งหวั ดอํ านาจเจริ ญเป นที่ ลุ มมี เนิ นเขาเตี้ ยๆ ลั กษณะดิ นเป นดิ นร วนปนทราย
และดินลูกรังบางสวน มีลําน้ําที่สําคัญไหลผาน 3 สาย คือ
1. แมน้ําโขง
2. ลําเซบก
3. ลําน้ําเซบาย
จังหวัดอํานาจเจริญ มีลักษณะภูมิอากาศแบบ Tropical Savannah คือ จะเห็นความ
แตกตางของฤดูฝนและฤดูแลงอยางชัดเจน มีชวงกลางวันยาวในฤดูรอนและมีอุณหภูมิสูงตลอดป สภาพ
ภูมิอากาศแบงออกเปน 3 ฤดู ฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต
เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม ฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน
ดานการปกครองและประชากร
จังหวัดอํานาจเจริญ แบงการปกครองสวนภูมิภาคออกเปน 7 อําเภอ 56 ตําบล 607 หมูบาน
มีประชากรทั้งสิ้น 376,856 คน เปนชาย 188,209 คน และหญิง 188,647 ประชาชนสวนใหญอาศัยอยู
ในเขตพื้น ที่ชุ มชน อําเภอเมืองอํานาจเจริ ญ โครงสร างประชากรเป น ชาวอีส าน มีไทยเชื้ อสายจี น
เชื้อสายลาว และเชื้อสายเวียดนามอยูเล็กนอย
ที่มา : http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php
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2. ขอมูลพื้นฐาน
2.1 ดานการศึกษา
1) จํานวนสถานศึกษาในสังกัด และนักเรียน ปการศึกษา 2559

จํานวน
โรงเรียน

ระดับชั้น

จํานวนนักเรียน
จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวนนักเรียน
จังหวัดอํานาจเจริญ

จํานวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

มัธยมศึกษาตอนตน

81

13,877

16,566

4,207

4,640

18,084

21,206

มัธยมศึกษาตอนปลาย

81

9,732

17,682

2,912

4,907

12,644

22,589

23,609

34,248

7,119

9,547

30,728

43,795

รวมทั้งสิ้น

57,857

16,666

74,523

2) แสดงจํานวนสถานศึกษา แยกขนาดตามจํานวนนักเรียน ปการศึกษา 2559
ขนาดโรงเรียน

จํานวนนักเรียน

จํานวนโรงเรียน

ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ
ขนาดใหญพิเศษ

0 - 500
501 – 1,500
1,501 – 2,500
2,501 ขึ้นไป

34
34
6
7

รวมทั้งสิ้น

81
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2.2 ดานบุคลากร
1) แสดงจํานวนบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่

ประเภท

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ศึกษานิเทศก
กลุมอํานวยการ
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุมนโยบายและแผน
กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
หนวยตรวจสอบภายใน
ขาราชการกลุม ศึกษานิเทศก
ขาราชการมาชวยราชการ
ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ
พนักงานพิมพดีด
พนักงานขับรถยนต
ลูกจางชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น

เพศ
ชาย
1
3
5
1
3
4
1
8
26

หญิง
1
8
5
5
3
2
9
2
1
1
1
2
1
7
48

รวมทั้งสิ้น
1
4
13
5
6
6
6
9
2
1
1
1
2
1
1
15
74
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2) แสดงจํานวนครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 แยกเปนกลุมสาระ
ลําดับที่

กลุมสาระ

จํานวนครู

1

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

413

2

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

46

3

คณิตศาสตร

471

4

ภาษาตางประเทศ

428

5

ภาษาไทย

303

6

วิทยาศาสตร

650

7

ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป

154

8

สังคมศึกษา

381

9

สุขศึกษา พลศึกษา

193

10

ทุกกลุมสาระ

14

11

ไมมีกลุมสาระ

165

12

ไมระบุกลุมสาระการเรียนรู

471

รวมทั้งสิ้น

3,689
ที่มา : ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพม.29 ปการศึกษา 2558
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2.3 ขอมูลดานคุณภาพการศึกษา
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2558
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เปรียบเทียบปการศึกษา 2557 และปการศึกษา 2558

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2558
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เปรียบเทียบปการศึกษา 2557 และปการศึกษา 2558
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สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ ปงบประมาณ 2559
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค/เปาหมาย

ผลการดําเนินของโครงการ/กิจกรรม

โครงการที่ 1 สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

เพื่อใหทีมประสานมีความรู
ความเขาใจทักษะ

- ดูงานการประเมิน ITA จากสถานการณ
จริง ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 29 รวม

ประสบการณในการทํางานที่

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ใจสูเสนชัยเขตสุจริต

ดีและสามารถปฏิบตั ิงานได

- มีความรู ความเขาใจ และสามารถนํา

อยางตอเนื่อง

ประสบการณ ความรูทไี่ ดรับมาดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ .ศ.2559 ไดอยาง

ระยะเวลา
ธ.ค. 2558 – พ.ค. 2559

ตอเนื่อง
โครงการที่ 2 ประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส
ในการทํางานของ
สํานักงานเขตพื้นที่

เพื่อเปนการกํากับ ติดตาม
การปฏิบัติงานของแตละกลุม
ตามภารกิจหลักที่ไดรับ
มอบหมาย

- บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มี.ค. – ส.ค. 2559

มัธยมศึกษา เขต 29เกิดความตระหนักและ
ปฏิบัติหนาที่ที่มีประสิทธิภาพและมอง
เปาหมายการทํางานไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น

การศึกษา
โครงการที่ 3 คุณธรรมนํา
ทาง สรางความโปรงใส
ใสใจบริการ สานสัมพันธ
สถานศึกษา

เสริมสรางขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาใน

- ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน ไดรับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตาม
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
โครงการฯ
การศึกษามัธยมศึกษา
- ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู และ
เขต 29 ใหมีกระบวนทัศน
วัฒนธรรม และคานิยมในการ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน
สามารถสรางองคความรูดวยตัวเอง พรอม
ปฏิบัติงานที่มุงเพิ่มสมรรถนะ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม สามารถแสดง
และพัฒนาระบบการบริหาร
ผลงาน และนําเสนอผลงานไดอยางมี
กิจการบานเมืองที่ดี และยึด
ประสิทธิภาพ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

2 - 4 มิ.ย. 2559
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค/เปาหมาย

โครงการที่ 4

เพื่อเผยแพรขาวสาร

ประชาสัมพันธโครงการ
เสริมสรางคุณธรรม

ประชาสัมพันธ และสราง
ความเขาใจในการดําเนินงาน

จริยธรรมและธรรมาภิบาล

ตามโครงการเสริมสราง

ในสถานศึกษา"ปองกันการ คุณธรรม จริยธรรมและธรร
ทุจริต" (ภายใตชื่อเขต
สุจริต)

มาภิบาลในสถานศึกษา
“ปองกันการทุจริต” (ภายใต
ชื่อเขตสุจริต) สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ผลการดําเนินของโครงการ/กิจกรรม
- จัดทําสายคลองบัตรประจําตัวสําหรับ
บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จํานวน 75 อัน
- จัดทําปายไฟวิ่ง 1 ปาย
- มีการเผยแพรประชาสัมพันธ

ระยะเวลา
ธ.ค. 2558 – 30 ส.ค. 2559

ปายประชาสัมพันธสื่อสรางสุข tv
ออนไลน เว็บไซตสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาการถายทอดสดผานระบบ
อินเตอรเน็ต facebook และ line

เขต 29
โครงการที่ 5 เสริมสราง
ความรูความเขาใจดาน

- เพื่อทบทวนจัดทํามาตรฐาน - ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการ
ศึกษาไดรับความรูในการจัดทํามาตรฐาน
และคูมือมาตรฐานการ
การปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ หลั ก และที่
วินัยปองกันและตอตาน
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ได รั บ มอบหมาย/คู มื อ ขั้ น ตอนการ
การทุจริตในสํานักงานเขต -เพื่อทบทวนจัดทําประมวล
ปฏิบัติงาน/บันทึกการปฏิบัติงาน
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จริยธรรมและคูมือประมวล
- ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการ
จริยธรรม ของบุคลากร
เขต 29 ทุกรูปแบบ
ศึก ษามี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การป อ งกั น การ
ทุจริต (ผลประโยชนทับซอน) ความรูเรื่อง
วินัยและความรับผิดของขาราชการและ
ลูกจ าง และประมวลจริย ธรรมเกี่ ยวกั บ
การปฏิบัติงานเพื่อ ปองกันผลประโยชน
ทับซอน ทบทวนปรับปรุงและจัดทําคูมือ
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เพื่ อ กํ า หนดแนวทางนํ าไปปรั บปรุ ง การ
ปฏิบัติงาน
โครงการที่ 6 สรุปรายงาน เพื่อสรุปรายงาน และ
- ไดความรวมมือของทีมประสานงานและ
วิเคราะห สังเคราะหผลการ คณะผูบริหารและครูโรงเรียนในสังกัดเพื่อ
ผลการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนาสํานักงานสู ดําเนินงานทุกกิจกรรม/
วิเคราะหผลโครงการ
โครงการ เพื่อเปนฐานในการ
- มีการสังเคราะหเชื่อมโยงผลโครงการกับ
มาตรฐานเขตสุจริต
พัฒนางานเขตสุจริตอีกทั้ง
ตัวชี้วัดตามมาตรฐานเขตสุจริต
บุคลากรมีสวนรวมและทํา
- ไดรายงานโครงการเสริมสรางคุณธรรม
ความเขาใจในรูปแบบการ
จริยธรรมและธรรมาภิบาลสถานศึกษา
ดําเนินงาน
“ปองกันการทุจริต”(ภายใตชื่อเขตสุจริต)

พ.ค. 2559

ธ.ค. 58 - ส.ค.2559
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การขับเคลื่อนงานโครงการ ในปงบประมาณ 2559 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 ซึ่งไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 504,000 บาท
โดยมี ที ม งานหลั ก ที่ ขั บ เคลื่ อ นในกลุ ม อํ า นวยการ กลุ ม นิ เ ทศฯ และกลุ ม ส ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา
จนสามารถนําเสนอผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เขารับ
การประเมินเปนเขตตนแบบเขตสุจริต ซึ่งผลการประเมินที่ไดรับมีรายละเอียด และประเด็นที่ตองได
รวบรวมมาเพื่อนําสูการปรับปรุง แกไขและพัฒนาใหมีระดับคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ดังนี้
1. ขาดการสรางความตระหนักในความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่หรือมาตรฐานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
2. ขาดการกํากับติดตามในผลสําเร็จของการทํางานหรือบริหารงบประมาณ
3. คณะทํางานหรือทีมนําขับเคลื่อนการทํางานยังมีจํานวนนอย
4. ลักษณะกิจกรรมยังไมครอบคลุมหรือสามารถตอบคําถามตามประเด็นตัวชี้วัดได
5. ระบบการเงิ น การบั ญ ชี แ ละการพั ส ดุ ยั ง ขาดประสิ ท ธิ ภ าพส ง ผลกระทบต อ ระบบ
การปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและโปรงใส
แนวทางในการแกไขพัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. ควรกําหนดนโยบายการทํางานใหชัดเจน มอบหมายภารกิจความรับผิดชอบใหชัดเจนเปน
แบบอยางที่ดี สรางแรงจูงใจหลายรูปแบบรวมทั้งกํากับติดตามดวยตัวเองอยางตอเนื่อง
2. ควรตั้งคณะกรรมการประสานงานจากบุคลากรในกลุมตางๆของเขตพื้นที่ รวมทั้งมอบหมาย
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบในแตละงานโครงการไวอยางชัดเจน
3. ควรปรับวัฒนธรรมการทํางานโดยการปรับแนวคิดสรางสรรคการทํางานแบบมีสวนรวมคุม
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายขององคกรเกิดความรักองคกรรวมทั้งมีการประเมิน และยอมรับผลการประเมิน
ตนเองในดานคุณธรรมจริยธรรม ความโปรงใส ตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
4. ควรกํากับติด ตามการดํ าเนิน งานตามแผนงานโครงการและมีการประเมินผลการทํางาน
การสรุปสะทอนผลนํามาปรับปรุงการนําเสนอผลงานของรายบุคคลและกลุม รวมทั้งมีการประเมินผล
การทํางานดวย
5. ควรจัดระบบการวางแผนที่ดีโดยมีการวิเคราะหบริบทวางกลยุทธการทํางานตามกลยุทธ
และมีการกํากับติดตามรวมกัน
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บทที่ 3
การวิเคราะหองคกรเพื่อนําสูความเปนเขตสุจริต
จากบริบทสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการวิเคราะหสภาพองคกร หรือหนวยงานดวย
เทคนิค SWOT (SWOT Analysis) เพื่อคนหาจุดแข็ง จุดเดน จุดดอย หรือสิ่งที่อาจเปนปญหาสําคัญใน
การดําเนินงานสูสภาพที่ตองการในอนาคตมีหลักการสําคัญคือวิเคราะหจากสภาพการณ 2 ดาน คือ
สภาพการณภายใน และสภาพการณภ ายนอก ซึ่งเปนการวิ เคราะหจุ ดแข็ง จุ ดออน เพื่อใหรูต นเอง
(รูเรา) และวิเคราะหโอกาส อุปสรรค รูจักสภาพแวดลอม (รูเ ขา) ชัดเจน การวิ เคราะหปจจั ยตางๆ
ทั้งภายในและภายนอกองคก ร จะช ว ยให ผู บ ริ ห ารองคก รทราบถึ งการเปลี่ ย นแปลงต างๆที่เ กิด ขึ้ น
ภายนอกองคกร ทั้งสิ่งที่ไดเกิดขึ้นแลวและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ที่มีตอองคกร และจุดแข็ง จุดออน และความสามารถดานตาง ๆ ที่องคกรมีอยู
ซึ่งขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนอยางมากตอการกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดกลยุทธและการดําเนิน
ตามกลยุทธขององคกรระดับองคกรที่เหมาะสมตอไป
การวิเคราะหสภาพตามบริบทสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พบวา
จุดออน (Weaknesses) หรือขอเสียเปรียบ ไดแก
1. บุคลากรยังมีขอจํากัดในดานความรูประสบการณตาง ๆ อาจหมายรวมถึง ความแตกตาง
ระหว า งตั ว บุ ค คล ที่ จ ะต อ งใช ค วามสามารถในการบริ ห ารจั ด การในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ เพื่ อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพในหนาที่ตามสายงานนั้นๆ และยังใชบุคลากรจางเหมาตามระเบียบพัสดุจํานวนมาก สงผล
ตอเงินงบประมาณที่จะพัฒนาคุณภาพของสํานักงาน
2. ผู นํ า ทุ ก ระดั บ ยั ง ไม ส ามารถจั ด ระบบการทํ า งานที่ ดี แ ละมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ งานต า งๆ
ในสํานักงาน
3. เจาหนาที่ยังใชเทคโนโลยีเพื่อจัดเก็บและรวบรวมขอมูลนอย และขาดการเชื่อมโยงขอมูลที่มี
ประสิทธิภาพในระดับองคกรหมายถึงการใชเทคโนโลยียังไมคุมคา และระบบขอมูลที่จัดเก็บไมเปนขอมูล
สารสนเทศ (Information) และไมสามารถ (Link) สูเครือขายและเผยแพรตอสาธารณชนได
4. ขาดการกํากับ ติด ตามรายงานผลการปฏิ บั ติงานหมายถึง การกํากับ ติด ตาม ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามผังการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดความสําเร็จ และการใหการสนับสนุนโดยการมี
สว นร ว มของบุ คลากรหรื อหน ว ยงานอื่น ๆ การรายงานผลการปฏิ บั ติ งานยั งไมเป น ระบบ และไมมี
การเผยแพรสาธารณชนอยางหลากหลาย
5. ขาดการควบคุมระบบงบประมาณหมายรวมถึง ระบบทะเบียนคุมงบประมาณเปนเครื่องมือ
หนึ่งที่ใชสําหรับติดตามการใชงบประมาณ วางแผนและประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติงบประมาณ
กอน และหลังการผูกพัน และยอดเงินคงเหลือในงบประมาณไดในทันที ระบบงานแมจะใชสําหรับบันทึก
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ขอมูลการขออนุมัติงบประมาณการตัดยอดเบิกจายและคํานวณยอดงบประมาณโดยการทํางานของ
ระบบทะเบียนคุมงบประมาณดวยนั้นขอมูลงบประมาณที่แตละหนวยงานไดรับการจัดสรรจะถูกนําเขา
เพื่อเปนขอมูลเริ่มตนไวใหแลวในการใชงานระบบทะเบียนคุมงบประมาณจะใชงานผานอินเทอรเน็ต
6. การมอบหมายภาระหนาที่ไมชัดเจน การมอบหมายภาระหนาที่จะเปนตัวกระตุนสําคัญใน
การพัฒนาศักยภาพการทํางาน การมอบหมายภาระหนาที่ไมชัดเจน หรือไมเหมาะสมกับบุคคลอาจ
สงผลใหกระบวนการทํางานภายในองคกรไมคลองตัว เกิดความลาชา และไมคุมคาในการใชประโยชน
จากทรัพยากรบุคคลภายในองคกร
7. ขาดการประชาสัมพันธที่ดี การประชาสัมพันธองคกรจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญอันดับตนๆ
ในการทํางานขององคกรแตละองคกร เราจะสังเกตวา บางหนวยงานทํางานหนักมีผลงานมากมายแตไม
มีการประชาสัมพันธ ผูคนมักจะไมทราบวาหนวยงานนั้นไดทําอะไรไปบาง แตตรงกันขามอีกหนวยงาน
หนึ่งทํางานนอยกวามีผลงานนอยกวา แตหนวยงานนั้นมีการประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารออกไปยัง
สื่อตางๆ หนวยงานนั้นจะเปนที่รูจักของประชาชนและเกิดการยอมรับในที่สุด
8. วัฒนธรรมการทํางานที่ยังไมมุงเนนความสําเร็จ การพิจารณาจัดงบประมาณ แตลักษณะ
การนํ าสู การปฏิ บั ติ ยั งมีลั กษณะเดิ มที่ใช งบประมาณตามความต องการของตั ว บุ คคล สามารถปรั บ
งบประมาณได ต ลอดจนขาดการมองความสํ า เร็ จ ของโครงการ รวมทั้ ง ขาดการบู ร ณาการส ง ผล
ตอกิจกรรมจํานวนมากและไมมีกําหนดการดําเนินการที่ชัดเจน
จุดแข็ง (Strengths) หรือขอไดเปรียบ
1. มีการเปลี่ยนแปลงระดับผูบริหารที่เหมาะสม ทําใหมีการทบทวนบทบาทหนาที่ของบุคลากร
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เพื่อรับนโยบายผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ คนใหม
รวมทั้งมีการกํากับ ติดตามการปฏิบัติงานทั้ง 6 กลุม และ 1 หนวย อยางเปนระบบ
2. บุคลากรทุกคนมีทักษะในการใชเ ทคโนโลยี บุ คลากรทุกคนสามารถใช โปรแกรมพื้น ฐาน
โปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ เพื่อการพิมพ การนําเสนอผลงาน การจัดทําขอมูล และการสื่อสารในระบบ
ออนไลนได
3. มีรูปแบบการทํางานที่ดีมีการทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ มีการปฏิบัติงานที่เปนระบบ และ
มุงผลสัมฤทธิ์ทําใหเกิดการทํางานอยางเปนระบบ มีวงจรคุณภาพในการทํางานและมีการสรุปรายงาน
4. มีงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ มีการวางแผนและดําเนินการเขียน
แผน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. มีการตั้งทีมประสานงานที่นําเอาบุคลากรจากทุกกลุมในสํานักงาน มาเปนกลไกในการปรับ
วัฒนธรรมการทํางานที่สอดรับกับความมีคุณธรรมความโปรงใส หรือสามารถเปนแกนนําในแตละกลุมได
6. มี ผู ทรงคุณ วุ ฒิ ที่ มี ป ระสบการณ ใ นการบริ ห ารงาน สามารถสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษา
การนิเทศติดตาม สามารถทดแทนขอจํากัดดานความรู ความสามารถของบุคลากรในสํานักงานได
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7. ความผิดพลาดในการบริหารงบประมาณกอน ป 2558 สามารถสรางเปนจุดแข็งในการ
บริหารองคกร เพื่อสรางระบบและการทํางานตามหนาที่ไดเปนอยางดี
8. มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดที่มีความพรอมในการสนับสนุนการดําเนินงานและนโยบาย
ตางๆ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนอยางดี
โอกาส (Opportunities) ที่จะดําเนินการได
1. สั ง คม ชุ ม ชน ผู รั บ บริ ก าร สามารถตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ห ลากหลายจาก
การสอบถาม การสัมภาษณ การประเมิน รวมทั้งการใหขอมูลผานระบบออนไลน เชน เว็ปไซต, ไลน,
เฟสบุค
2. สังคมไดรับทราบผลการดําเนินงานที่ถูกตอง และไมยอมรับการทุจริตมากขึ้นจากสื่อสังคม
ตาง ๆ โดยการสงผานขอมูลในขอ 1 เพื่อเปนการปองปรามไมใหเกิดการทุจริตรวมทั้งการปลูกฝง
การสุจริตทั้งในระดับโรงเรียน ชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
3. นโยบายของรั ฐ บาลมี ค วามชั ด เจน มี ง บประมาณสนั บ สนุ น เนื่ อ งจากเป น นโยบาย
ระดับประเทศและทั่วโลกมีการรณรงคการทุจริตคอรัปชั่น หนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน และใหความสําคัญดานนโยบาย ทําใหการดําเนินงานตามนโยบายมีความตอเนื่องและเขมแข็ง
4. มีเทคโนโลยี สนั บ สนุ น การทํางานและการสื่ อสารที่ร วดเร็ว มี Application ต างๆ เช น
Goolgle app. Microsoft , Facebook , Instagram , Twitter , LINE , You Tube , Google
chrome , Google Maps , Camera360 Ultimate , Whatsapp , Gmail , ฯลฯ
อุปสรรค (Threats) ขอจํากัด หรือปจจัยที่คุกคามการดําเนินการขององคกร
1. คานิยมการยอมรับคน วัตถุ และความใกลชิดกันมากกวาคุณธรรมที่ควรยึดถือ จากงานวิจัย
ของ TDRI โดย รศ.วิรัช นิภาวรรณ พบวา คานิยมการยอมรับคน วัตถุและความใกลชิดทําใหเกิด
ลักษณะอุปนิสัยที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ
2. สถาบันการเงินเปดโอกาสการมีหนี้สินมากขึ้น ดวยหลักประกัน มีประเด็นพิจารณาชื่อเสียง
ของผูขอสินเชื่อตลอดจนชื่อเสียงของผูค้ําประกันรวมทั้งชนิดของหลักประกัน จึงเกิดความยืดหยุนไดตาม
ประเภทของสินเชื่อ
3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณตามตัวนโยบายของ
หน ว ยเหนื อ ส งผลกระทบกั บ ความสํ า เร็ จ ในการบริ ห ารงานโครงการเป น อย า งมาก ซึ่ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนด 12 แผนการดําเนินงานที่สําคัญในปงบประมาณ 2559
ดังนี้ 1) แนวทางยุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการปฏิรูปการเรียนการสอนปฏิรูปการพัฒนา
วิชาชีพและปฏิรูประบบ การบริหารจัดการ 2) การพัฒนาการอานออกเขียนไดเพื่อพลิกโฉมโรงเรียนตาม
แนวทางการพัฒนาสมองที่มีแผนการดําเนินงานที่สําคัญ คือ Brain-Based Learning การแจกลูก
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สะกดคํา การสอนเสริมการใชเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมดวยระบบ DLTV การจัดทํา
หนังสือ สื่อ/นวัตกรรมการแกปญหาการอานเขียนภาษาไทยทุกระดับชั้น 3) การปฏิรูปหลักสูตร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยจะมี ก ารปรั บ ปรุ ง ทั้ ง หลั ก สู ต รระยะเร ง ด ว นคื อ การจั ด ทํ า
แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู" และการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะผูเรียน
และการปฏิ รูป หลั กสู ตรทั้งระบบโดยคํานึ งถึงกรอบทิศทางการพัฒนาหลักสูต รแกนกลางการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ.2551 ที่ จ ะต อ งสอดคล อ งกั บ นโยบายของรั ฐ บาลกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารรวม
ทั้งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ แผนแมบท
เทคโนโลยีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีตัวชี้วัดที่สําคัญคือผลสอบ O-NET รวมทั้ง NT และ PISA โดยนํา
งานวิจัยหลักสูตรมาใชเพื่อกําหนดกรอบการพัฒนาหลักสูตรดวย
จากการวิเคราะหบริบทดังกลาว สะทอนใหเห็นถึงผลของการบริหารจัดการองคกรที่มีจุดออน
ทางด าน คน ระบบการควบคุม ตรวจสอบ วั ฒ นธรรมคานิ ย มขององคกรและอุป สรรคที่เ กิด จาก
ช องว างของการบริ ห ารความชั ด เจนนโยบายภาครั ฐ ค านิ ย มการยอมรั บ ของสั ง คม หรื อ องค กรใน
การพัฒนาองคกร จึงจําเปนจะตองใชจุดแข็งที่มีคอนขางนอยผนวกกับนโยบายเอาจริงเอาจังของรัฐบาล
และความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร จึงสามารถกําหนดแนวทางเปนกลยุทธ
1. สรางทีมประสานเพื่อขับเคลื่อนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาคุณธรรมความโปรงใส ของบุคลากรใหมีการปฏิบัติเปนรูปธรรมและตอเนื่องตาม
หลักธรรมภิบาล
3. เนนนําเทคโนโลยีมาใชในการสื่อสารประชาสัมพันธและการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ
4. พัฒนาวัฒนธรรมการทํางาน ที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
5. สรางการมีสวนรวมและแรงจูงใจ ในการทํางานที่ดีเพื่อองคกร
พันธกิจ
บุคลากรทุกคนปฏิบัติหนาที่ราชการตามระเบียบและกฎหมาย บนการดํารงตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ใหดีที่สุดเพื่อใหเกิดประโยชนตอผูรับบริการ
เปาหมาย
ผูรับบริการพึงพอใจในการใหบริการบนพื้นฐานคุณธรรมและความโปรงใสของบุคลากรทุกคน
วิสัยทัศน
เปนองคกรตนแบบของความมีคุณธรรม และความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
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ตัวชี้วัด (EB1-EB11)
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity
& Transparency Assessment:ITA) แบงเปน 5 ดัชนี ดังนี้
1. ความโปรงใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของผูรับบริการหรือผูมีสวน
ไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐและจากขอมูลเอกสาร/หลักฐาน
เชิงประจักษ (Evidence - based) บนพื้นฐานของขอเท็จจริงในการดําเนินงานของหนวยงาน
2. ความพรอมรั บผิด (Accountability) ประเมินจากความคิด เห็นของผูรับบริ การหรื อ
ผูมีสวนไดสวนเสียตามประสบการณในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ
3. คุณธรรมการใหบริการของหนวยงาน (Integrity in Service Delivery) ประเมินจาก
การรับรูของผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอการใหบริการของหนวยงานภาครัฐ
4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของ
เจาหนาที่ภายในหนวยงานภาครัฐและจากขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence - Based)
บนพื้นฐานของขอเท็จจริงในการดําเนินงานของหนวยงาน
5. คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของ
เจาหนาที่ภายในหนวยงานภาครัฐที่มีตอการดําเนินงานของหนวยงาน
ตัวชี้วัด ไดจัดทําเปนเครื่องมือในการประเมิน 3 แบบ คือ
1. สําหรับเจาหนาที่ในหนวยงาน (Tnternal Integrity & Tramsparency Assessment : IIT )
2. สําหรับบุคคลภายนอก (External Integrity & Transparency Assessment : EIT)
3. สําหรับหนวยงาน (Evidence - based Integrity & Transparency Assessment : EBIT)
จากเครื่องมือในการประเมิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ยังไดนําแบบ
EBIT เป น หลั ก ในการพั ฒ นาโดยบู ร ณาการบุ ค ลากร งาน โครงการ กิ จ กรรม เพื่ อ ให ส อดคล อ ง
ตามแบบ EBIT
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การดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการที่ 1 สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 รวมใจสูเสนชัยเขต
สุจริต

เปาหมาย

- บริหารโครงการเขตสุจริต
เพื่อใหการทํางานมีความ
ตอเนื่องโดยการ ศึกษาดูงาน
ทําขอตกลงกับบุคลากร
ขับเคลื่อนโดยทีมประสานเพื่อ
ตอตาน การจัดทําแผน และ
การจัดประชุม
1. ศึกษาดูงานแลกเปลีย่ น
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการทีมแกน
เรียนรูโ ครงการเขตสุจริต
นําเขตสุจริต (ทีมประสาน)
ตนแบบหนวยงานที่ประสบ
2. ศึกษาดูงานแลกเปลีย่ นเรียนรู
ความสําเร็จ
หนวยงานที่ประสบความสําเร็จ
ทีมบริหารและทีมประสานงาน
30 คน
2.ประชุมจัดทําขอตกลงและ 1. จัดทําขอตกลงและกําหนด
กําหนดแนวทางการ
แนวทางการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติงาน
จัดทํา MOU
และการจัดทํา MOU
2.บุคลากรสํานักงาน จํานวน 75
คน
3. การจัดทําแผนปฏิบัติการ - จัดทําแผนปฏิบตั ิการและ
และเตรียมความพรอมกอนรับ เตรียมความพรอมกอนรับการ
การประเมิน
ประเมิน ติดตามความกาวหนา
4. สนับสนุนการจัดตั้ง
สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เปน
คณะกรรมการตอตานการ
การสรางเครือขายตอตานการ
ทุจริต
ทุจริต
5. การประชุมคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ เดือนละ
ประสานงาน
1 ครั้ง จํานวนอยางนอย 5 ครั้ง

งบประมาณ
(บาท)
200,000

ระยะเวลา
ดําเนินการ
พ.ย.2559ม.ค. 2560

ผูรับผิดชอบ

60,000

ม.ค. 2560

นางธัญดา บรรเรืองทอง
น.ส.สุภาวดี สมบัติ

50,000

ก.พ. 2560

นางสาวผองศรี สมยา
นางมาลิณี กลางประพันธ
นางธัญดา บรรเรืองทอง

50,000

ม.ค. – พ.ค.
2560

นายพิชัย ญาณศิริ
นางสุกานดา ธิมา

30,000

มี.ค.- พ.ค.
2560

นายธนา สาธุวรรณ
นางสาวผองศรี ถมยา

กลุมอํานวยการ

นางมาลินี กลางประพันธ

10,000

ตลอดป

นางธัญดา บรรเรืองทอง
น.ส.สุภาวดี สมบัติ
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ที่
2

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

โครงการที่ 2 ประเมินคุณธรรม

- มีการจําลองการประเมิน

และความโปรงใสในการทํางาน

ITA เพื่อปรับปรุงแนวการ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

(บาท)

ดําเนินการ

60,000

มี.ค. - เม.ย. กลุมนโยบายและแผน
60

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทํางานเชิงประจักษของเขต
พื้นที่การศึกษาผูทรงคุณวุฒิ

3

1.จัดตั้งคณะกรรมการประเมินความ

-ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ

พรอมสรางความเขาใจบุคลากร

ภายนอก 9 คน

2.ประชุมจัดทํา/สรางความเขาใจ

ผูทรงคุณวุฒิและทีมบริหาร

การใชแบบประเมินของกลุม

สํานักงาน

3.คณะกรรมการออกปฏิบัติงาน
และประเมินตามแบบ EIT และ

- ประเมิน EIT, ITA ใน

ITA

24 โรงเรียน

4.ประชุมสรุปผลการประเมินและ

- คณะกรรมการสรุปผล

มอบเกียรติบัตร

การดําเนินงาน

5. ประชุมจัดทํารายงานผลการ

- ประชุมสรุปการทํางานและ

ดําเนินงานและจัดทําเอกสาร
เผยแพร

จัดทําเอกสารเผยแพร

โครงการที่ 3 คุณธรรมนําทาง

- พัฒนาดานการปฏิบัติดาน

สรางความโปรงใส ใสใจบริการ

คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม

5,000

มี.ค. 2560

นางมาลินี กลางประพันธ

นายธนา ธุศรีวรรณ

5,000

มีค. 2560

นางอรวรรณ สารพิศ
นางสาวอรณา ศรีสมุทร

30,000

เม.ย.-ก.ค.
2560

10,000

เม.ย.-ก.ค.

สํานักงานและประเมิน IITจาก

นางสาวเขมณัฏฐ ธรณี

2560
10,000

ส.ค.2560

ประชาสัมพันธ

100,000

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

สรางแรงจูงใจ อยางเปน
รูปธรรม ใหกับบุคลากร โดย
จัดบรรยากาศในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

100,000

คนไดเขาปฏิบัติธรรมตาม

ตุลาคม 2559

นางสาวทิพวรรณ เถาวโท
นางสาวชรินภรณ ดอกดวง

หลักสูตร มีพระ/บุคคลมาเปน

ถึง กันยายน

นางสาวเขมณัฏฐ ธรณี

เรียนรูคุณธรรม จริยธรรม ฯ

วิทยากร มีสถานที่ปฏิบัติ

2560

หลักสูตร 20 ชั่วโมง (หนวยการ

ธรรมในเขต และไดรับเกียรติ

2.วันพฤหัสบดี

เรียนรู 10 หนวย ๆ ละ 2 ชม.)

บัตรเมื่อผานหลักสูตรไมนอย

แรกของทุก

-จัดปรับปรุงหองปฏิบัติธรรมใน

กวารอยละ 60
2. บุลากรทุกคนประเมิน
ตนเองดานคุณธรรม จริยธรรม
โดยระบบออนไลน

เดือน

เสริมสรางคุณธรรมขาราชการครูและ 1. ขาราชการและลูกจาง 80
บุคลากรทางการศึกษา
- จัดปฏิบัติธรรม ทําหลักสูตร

สํานักงาน
- ประมวลคุณธรรม จริยธรรม วินัย
และผลประโยชนทับซอนของ

และองคคณะ

1. หวงเดือน

28
ที่
4

5

โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โครงการที่ 4 ประชาสัมพันธ
โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา"ปองกันการทุจริต"
(ภายใตชื่อเขตสุจริต)

- สรางบรรยากาศการเรียนรู
ความเปนเขตสุจริตทั้งวิธีคิด
และพฤติกรรม โดยเนนการ
สื่อสารการสรางชองทางของ
ผูรับผิดชอบที่เชื่อมโยงกับ
การประชาสัมพันธในภาพรวม
การสรางแรงจูงใจผานสื่อ
เทคโนโลยี มัลติมีเดีย
สื่อสารมวลชน เอกสาร
แนะนําตางๆ

60,000

ธ.ค. 2559 30 ส.ค.2560

1. ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห
ผลการดําเนินงานเพื่อนําเสนอผล
การดําเนินงานผานกิจกรรม
ประชาสัมพันธ
2. จัดทําปายเขตสุจริต/ปายนิเทศ
3. จัดทําวารสาร, แผนพับ,สติก
เกอร เอกสารประชาสัมพันธ
4. ผลิตสื่อ/คลิป/เพลง/โฆษณา
5. กิจกรรมประชาสัมพันธผาน
รายการทีวี วิทยุชุมชน
สื่อสังคมพัฒนา Website
6. ทํา VTR

-สื่อสารเพื่อสรางแรงจูงใจ
ความตระหนักใหกับ
บุคลากรในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 80 คน และ
ขาราชการครู 81 โรงเรียน
-ความรวมมือกับทุกภาค
สวนในการผลิตสื่อ กิจกรรม
ที่เปนประโยชน
-สรางบรรยากาศการเรียนรู
ความเปนเขตสุจริตทั้งวิธีคิด
และพฤติกรรมในสํานักงาน

6,000

โครงการที่ 5 เสริมสรางความรู
ความเขาใจดานวินัยปองกันและ
ตอตานการทุจริตในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
1.พัฒนาบุคลากรใหความรูเรื่องวินัย
ผลประโยชนทับซอนและแนว
ทางการพัฒนาตอตานการทุจริต
- จัดทําบทเรียนออนไลนและ
สรางแบบประเมินออนไลนวินัย
ผลประโยชนทับซอน
- จัดทําแบบทดสอบวัดความรูระบบ
ออนไลนบุคลากรเพื่อรับรางวัลและ
เกียรติบัตร รวมทั้งเผยแพร
ประชาสัมพันธ

- ใชเทคโนโลยีมาสนับสนุน
การใหความรู การประเมิน
คุณธรรมจริยธรรมดวยตนเอง
จากบทเรียน
1. บุคลากรทุกคนเรียนรูเรื่อง
วินัยโดยบทเรียนออนไลน
(20 หนวยการเรียนรู) และ
แบบทดสอบวัดความรูระบบ
ออนไลน
2. บุลากรทุกคนประเมิน
ตนเองดานคุณธรรม
จริยธรรม และวินัยฯ โดย
ระบบออนไลน

ผูรับผิดชอบ
กลุมอํานวยการ

นางบุษบง พุฒพรหม
นางสาวพรทิพย นอยแกว

นายธนา ธุศรีวรรณ
10,000
15,000
10,000
14,000
5,000
50,000

พ.ค. 2559

กลุมบริหารงานบุคคล

10,000

พ.ค. 2559

นายสมโภชน ขันทอง
นางสาวอรณา ศรีสมุทร

นางชลธิดา วันทา

29

ที่

โครงการ/กิจกรรม
2.ติดตามผลการดําเนินงานและสรุป
รายงานการดําเนินการ

เปาหมาย
3. บุคลากรทุกคนรับการประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม วินัย และ
ผลประโยชนทับซอน เพื่อรับรางวัลและ
เกียรติบัตร
- ติดตามผลที่เกิดจากการอบรมและ

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

(บาท)

ดําเนินการ

40,000

ส.ค.2560

170,000

พ.ย.2559-

ทีมประสาน

ส.ค.2560

นางสาวผองศรี สมยา

100,000

ก.ค.2560

นางสาวผองศรี สมยา
นายพิชัย ญาณศิริ

70,000

ส.ค.2560

นางมาลินี กลางประพันธ

สรุปรายงาน

6 โครงการที่ 6 สรุปรายงานผล

เนนการสรางความตระหนักใน

การดําเนินงานตาม

วัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนน

โครงการพัฒนาสํานักงานสู
มาตรฐานเขตสุจริต

ความสําเร็จของการทํางานในหนาที่
ความรับผิดชอบและความกลาหาญ
เชิงจริยธรรมในการจัดทํา การ
เผยแพรประชาสัมพันธผลงานในเชิง
วิชาการสูสาธารณชนได

1. การแสดงนิทรรศการ และ
นําเสนอผลงานเขตสุจริต

- บุคลากร 6 กลุมจํานวน 80 คน จัด
นิทรรศการ และนําเสนอผลงานการ
ดําเนินงานตามโครงการเขตสุจริต

2. สรุปผลรายงานผลการดําเนิน

1. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อนําเสนอ

โครงการสงเสริมคุณธรรม

และสรุปรายงาน

นางสาวผองศรี สมยา

จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “ปองกันกันการ

2. จัดทําเอกสารรายงานโครงการ
เขตสุจริต

นางสาวอรณา ศรีสมุทร

ทุจริต”(ภายใตชื่อเขตสุจริต)

3. นําเสนอผลการดําเนินงาน
โครงการระดับประเทศและสรุป
รายงานระดับประเทศ

หมายเหตุ จากโครงการกิจกรรมขางตน เปนการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์ยึดการทํางานที่ใชหลักหรือวิธีคิดที่มี
คุณธรรมและมีความโปรงใส เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับราชการ สามารถยืดหยุนไดแตเงื่อนไข
เปาหมายการทํางานตองคงเดิม

30

บทที่ 4
แนวการดําเนินงานปงบประมาณ 2560
รัฐบาลมีนโยบายที่มุงใหบุคลากรขององคกรทุกภาคสวนไดปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมจริยธรรม
ความโปร ง ใส เพื่ อ เป น พื้ น ฐานที่ นํ า สู ก ารพั ฒ นาประเทศให มี ค วามเจริ ญ ก า วหน า ซึ่ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไดรวมกันจัดทําโครงการ “เขตตนแบบสุจริต” ในปงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยคัดเลือก
สํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษาที่มี ความพร อ มเข าร ว มโครงการนํ าร องหรื อ เป น เขตต น แบบ จํ า นวน
10 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสํ านักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ไดรั บ
การพิจารณาใหเปนเขตหนึ่งที่เขารวมโครงการนี้ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณการดําเนินการพรอม
กับไดรับการประเมินและผานการประเมิน ตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ Evidence-based
Integrity &Transparency Assessment (EBIT) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) โดยคณะกรรมการที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แตงตั้ ง ซึ่งสํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29 ไดวิเคราะหการทํางานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ผานมาใหสอดคลองกับบริบทขององคกร
จึงมีกลยุทธการทํางาน และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอของบประมาณ
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 6 โครงการในวงเงิน 640,000 บาท รวมทั้ง
ปรั บ ปรุ งแนวทางการทํางานโครงการอื่น ใหส อดรับ กัน ที่สามารถสนั บ สนุ น คุณธรรม ความโปร งใส
ตามตั ว ชี้ วั ด 11 ข อ (EB1-11) และพั ฒ นากระบวนการทํ า งานจากพื้ น ฐานการทํ า งานองค ก ร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังตอไปนี้
EB1-3 เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางใหถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลังและเปดเผยตอ
สาธารณชน เป น การปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ อ ย า งดี ที่ สุ ด โดยเจ า หน า ที่ จ ะมี ก ารทบทวนระบบ
มีการวิเคราะหการจัดซื้อจัดจาง มีปรับปรุงคูมือเอกสารขั้นตอนการทํางานการเงินการบัญชีพัสดุและ
สินทรัพยมีการเผยแพรเอกสารมีการสรุปงบประมาณนําเสนอทุกเดือนมีการสํารวจความพึงพอใจใน
การทํางานของบุคลากรไดจัดงบประมาณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 สนับสนุน
เพื่อจัดกิจกรรมสําหรับขับเคลื่อนจัดทําขอมูลใหชัดเจนเปนระบบ (ผูรับผิดชอบหลัก : กลุมบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย)
EB4-7 มีความสัมพันธกันทั้ง 4 ตัวชี้วัดหลัก ในการนําภารกิจหลักของสํานักงาน เพื่อมอบหมาย
ภารกิจหลักใหบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 แตละคนตามคําสั่งมอบหมาย
การทํางาน ซึ่งผู รั บ ผิ ดชอบจะจั ด ทําคูมือและขั้นตอนการทํางานทุกคนรวมเป น ของกลุ ม มีการทํา
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มาตรฐานการปฏิบั ติงาน มีบัน ทึกการปฏิ บัติงาน มีการรายงานผล มีการลงนามในบัน ทึกขอตกลง
(MOU) กับทุกคน มีการจัดกระบวนการมีสวนรวมคิด วางแผน ดําเนินงาน กํากับติดตามประเมินผล
และรวมปรับปรุงทบทวน ตลอดทั้งมีการสรางชองทางการประชาสัมพันธงานของตนเองหรือภารกิจหลัก
นั้ น ๆ มีก ารสร างบรรยากาศการเรี ย นรู ใ นองคกร อีกทั้ง มีการสํ ารวจออนไลน จ ากผู รั บ บริ การเพื่ อ
การประเมินความพึงพอใจบุคคลการ เชน งาน DLIT งานเขตสุจริต งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET
งานสอบบรรจุ งานการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา งานระบบการสื่ อ สารของสํ า นั ก งาน
งานตรวจสอบภายใน เปนตน (ผูรับผิดชอบหลัก : บุคลากรทุกคนและทุกกลุม)
EB8 เกี่ยวกับ คูมือและขั้น ตอนการร องเรี ย น มีช องทางที่ชั ด เจนทาง Line หนังสื อ ฯลฯ
มีการกํากับผลการตอบ สรุปรายงานขอมูลการรองเรียนเผยแพรประชาสัมพันธอยางเหมาะสม ตลอดทั้ง
นําเอาระบบการเทคโนโลยีการสื่อสารทางออนไลน มาเสริมสรางเปนแบบเรียนรูวินัย คุณธรรมจริยธรรม
แบบประเมินตนเองทางดานคุณธรรมจริยธธรรม รวมทั้งการสํารวจความพึงพอใจ (ผูรับผิดชอบหลัก :
งานนิติกร)
EB9 จั ด ทํ าคู มือ ประมวลจริ ย ธรรม ผลประโยชน ทับ ซอ น มีก ารประมวลจริ ย ธรรมสํ าหรั บ
บุคลากรทุกคน มีการประชุมอบรมทางวินัยและใหความรูกับบุคลากร การปรับปรุงหองพัฒนาบุคลากร
ดานคุณธรรม จริยธรรม การฝกสมาธิ มีหลักสูตรและเกณฑการประเมินที่ชัดเจน ปรับปรุงขั้นตอนและ
เอกสารการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง มี ค ณะกรรมการป อ งกั น ผลประโยชน ทั บ ซ อ น มี ก ารจั ด กิ จ กรรม
การประชุมสัมมนา จัดทําเกณฑประเมินตนเอง Online ตามตัวชี้วัดประมวลจริยธรรม การบันทึก
การปฏิบัติงาน การสรางแรงจูงใจที่เกิดจากการปฏิบัติงาน มอบรางวัลเสริมแรง ผูรับผิดชอบหลัก :
กลุมบริหารงานบุคคล, กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา และกลุมนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา) เนนวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลหวังผลที่เกิดขึ้นตอเนื่องหลังการทํางานนั้น
EB10 วิเคราะหแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2559เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการปงบประมาณ
2560ซึ่งมีการวิเคราะหSWOT เกิดกลยุทธขับเคลื่อนและมาตรการนําสูการปฏิบัติโดยมีทีมประสาน
การทํางาน และกําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน นําเอาทีมประสานงานและเทคโนโลยีการสื่อสารมา
เปนกลไกการขับเคลื่อนมีการกํากับควบคุมการทํางานสอดรับกับแผนที่กําหนดไว มีการสํารวจประเมิน
การให บ ริการตามแบบสพฐ.(ทางออนไลน) ประชุมทีมงานทุกเดือนและมีการบูร ณาการงานบุ คคล
รวมกันซึ่งสอดคลองกับความสําเร็จของตัวชี้วัด มีการติดตามประเมินและสรุปรายงานในเชิงวิชาการ
การทํ า งานอย า งต อ เนื่ อ ง มี ก ารสรุ ป ประมวลผลและนํ า สู ก ารเสนอผลการปฏิ บั ติ ง านทุ ก ระดั บ
(ผูรับผิดชอบหลัก : ทีมประสานงาน)
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EB11 มีการตั้งทีมประสานเพื่อการป องกันการทุจ ริตฯ เพื่อรวมกลุ มการทํางานรวมกัน มี
การกําหนดวาระ/รายงาน มีการประเมิน ITA โดยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก มีการสํารวจความคิดเห็น
ในปญหา การทํางาน และการติดตามประเมินผูรับบริการโดยองคคณะบุคคล เพื่อนําสูการปรับปรุง
อยางเปนรูปธรรม (ผูรับผิดชอบหลัก : ทีมประสานงาน)
จากการดํ า เนิ น กิ จ กรรมที่ ส อดคล อ งกั บ สํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ Evidence–based
Integrity & Transparency Assessment (EBIT) ขางตน เชื่อวาจะสงผลตอพฤติกรรมการทํางานของ
ทุกคนในองคกรใหมีทิศทาง ของความมีคุณธรรมและความโปรงใส ที่ชัดเจน สามารถที่จะสนับสนุนหรือ
ตอบคํ า ถาม ความเป น “เขตสุ จ ริ ต ” ได อ ย า งชั ด เจน ทั้ ง นี้ ภาพหรื อ สิ่ ง ที่ ชี้ ถึ ง ความสํ า เร็ จ ใน
การทํางานได แก การมีส วนรว มของบุคลากรในการคิด ทํางาน อย างมีเ หตุมีผลมีคุณธรรม โปรงใส
มองประโยชนที่จะเกิดในภาพรวมมากขึ้นมีการวางแผนปฏิบัติการที่ถูกตองตามหลักวิชา ครอบคลุมและ
ชัดเจนบนพืน้ ฐานการมุงผลสัมฤทธิ์ บุคลากรมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนที่สอดคลองกับ
เวลา โปร ง ใสและเป า หมายของกิ จ กรรมรวมทั้ ง สามารถยื ด หยุ น แต ค งเป า หมายความสํ า เร็ จ ได มี
การกํากับติดตาม เรงรัด สรุปรายงานตามตัวชี้วัดไดอยางชัดเจนและ มีการนําผลการปฏิบัติงาน ประชุม
หารือ สรุปวิเคราะห นําสูการปรับปรุงแกไขระหวางทํางานหรือสิ้นปงบประมาณ
ปจจัยความเสี่ยงในการดําเนินงาน
1. ภาวะผูนําทุกระดับ ยังไมเปนแบบอยางที่ดีในการขับเคลื่อนที่ สรางแรงจูงใจและมีทิศทาง
ที่ถูกตอง
2. ผูรับผิดชอบ ที่อาจยังไมชัดเจน ทั้งความรูความเขาใจ บทบาทหนาที่และการนําสูการปฏิบัติ
3. วัฒนธรรมการทํางาน ที่มีการทํางานยังขาดเปาหมายความสําเร็จ การมีสวนรวม วินัยและการอุทิศตน
4. การกํ า กั บ ติ ด ตาม ขาดการทํ า ตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ และ กํ า กั บ ติ ด ตามในงาน เพื่ อ นํ า สู
การปรับปรุงพัฒนา อยางตอเนื่อง
5. การวางแผน ยั งขาดกระบวนการทํางานที่ครบถว น โดยเฉพาะเวลาและการเริ่ มวางแผน
รวมกัน ตลอดทั้งการนําสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
การบริหารจัดการความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบายการทํางานให ชั ด เจน มอบหมายภารกิจ ความรั บ ผิ ด ชอบให ชั ด เจนเป น
แบบอยางที่ดี สรางแรงจูงใจหลายรูปแบบรวมทั้งกํากับติดตามดวยตัวเองอยางตอเนื่อง
2. ตั้งคณะกรรมการประสานงานจากบุคลากรในกลุมตางๆของเขตพื้นที่ รวมทั้งมอบหมาย
ภาระหนาที่ความรับผิดชอบในแตละงานโครงการไวอยางชัดเจน
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3. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานโดยการปรับแนวคิดสรางสรรคการทํางานแบบมีสวนรวม
คุ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามเป า หมายขององค ก รเกิ ด ความรั ก องค ก รรวมทั้ ง มี ก ารประเมิ น และยอมรั บ ผล
การประเมินตนเองในดานคุณธรรมจริยธรรม ความโปรงใส ตามบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
4. การกํากับ ติดตามการดํ าเนิ นงานตามแผนงานโครงการและมีการประเมิน ผลการทํางาน
การสรุปสะทอนผลนํามาปรับปรุงการนําเสนอผลงานของรายบุคคลและกลุม รวมทั้งมีการประเมินผล
การทํางานดวย
5. จัดระบบการวางแผนที่ดีโดยมีการวิเคราะหบริบทวางกลยุทธการทํางานตามกลยุทธ และมี
การกํากับติดตามรวมกัน

ปจจัยความสําเร็จ
1. ผูนําสนับสนุนและกํากับติดตาม
การกํากับดูแลกิจการที่ดีจะตอง มีการถวงดุลอํานาจอยางเหมาะสมเพื่อไมเปดโอกาสใหมีการใช
อํานาจหนาที่โดยมิชอบ มีการกําหนดภาระหนาที่ของพนักงานทุกระดับอยางชัดเจน เพื่อขาราชการใน
สังกัดทุกคนจะไดรู ขอบเขตหนาที่และความรั บผิด ชอบ ซึ่งจะสะดวกในการติด ตามและประเมินผล
การปฏิบัติทํางาน นอกจากนี้ยัง เปนการเสริมสรางจิตสํานึกในภาระหนาที่ของตนเอง
2. ผูรับผิดชอบปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมมุงเนนผลสัมฤทธิ์
วัฒนธรรมองคกร คือ สิ่งที่หลอหลอมใหคนในองคกรมีและเขาใจกฎกติกาในการอยูรวมกันทํา
หนาที่หลอหลอมใหคนในองคกรมีความเชื่อและพฤติกรรม ไปในทิศทางเดียวกันคือมุงผลสัมฤทธิ์หรือผล
การปฏิ บั ติ ง านเป น หลั ก มี ก ารวั ด ผลการปฏิ บั ติ ง านด ว ยตั ว ชี้ วั ด อย า งเป น รู ป ธรรมเพื่ อ ให บ รรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว ทําใหผูบริหารทราบผลความกาวหนาของการดําเนินงานเปนระยะๆ และสามารถ
แก ไ ขป ญ หาได ทั น ท ว งที เ ป น การควบคุ ม ทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานให มุ ง สู วิ สั ย ทั ศ น ของหน ว ยงาน
ผลสัมฤทธิ์ (Results) = ผลผลิต (Outputs) + ผลลัพธ (Outcomes)
3. ทีมประสานที่มีความมุงมั่นและเขมแข็งในการทํางาน
ทีมที่ป ระสบความสํ าเร็ จ จะมีผูส วมบทบาทที่เ ปน กุญแจสําคัญในแต ละบทบาท ซึ่งเกิดจาก
พื้น ฐานความสามารถและความชอบของตน โดยที่ส มาชิ กในทีมจะแสดงบทบาท 9 บทบาท ได แก
1) ผู ที่มีความคิดริ เริ่มสรางสรรคและบุ กเบิ ก 2) ผู สํารวจและผู สนับ สนุน 3) ผูป ระเมินและผู พัฒนา
4) ผู ผ ลั ก ดั น และผู จั ด ระเบี ย บ 5)ผู ส รุ ป และผู ผ ลิ ต 6) ผู ควบคุ มและผู ต รวจสอบ 7) ผู ส ง เสริ ม และ
ผูบํารุงรักษา 8) ผูรายงานและผูใหคําแนะนํา และ 9) ผูเชื่อมโยง ซึ่งผูบริหารหรือหัวหนาทีมจะตอง
กําหนดและมอบหมายงานใหตรงกับความสามารถของสมาชิก

34

4. องคคณะบุคคลมีสวนสําคัญสนับสนุนการทํางาน
องคคณะบุคคลมีบ ทบาทเกี่ย วของกับการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้น ที่การศึกษา
ได แ ก คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบประเมิ น ผลและนิ เ ทศการศึ ก ษา (กตปน.) ประกอบด ว ย
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ มีผูทรงคุณวุฒิ และมีผูอํานวยการ
กลุ มนิ เทศ ติ ดตามและประเมินผลการจั ด การศึกษา เปน กรรมการและเลขานุ การโดยมีห นาที่ห ลั ก
ในการดูแล กํากับติดตาม ชวยเหลือและสนับสนุนงานเชิงวิชาการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งมีความสําคัญตอการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหสูงขึ้น
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