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คํานํา 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
งานเขตพื้นที่กาศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  กำหนดมาตรการส่งเสริม  ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานที่เกิดจาก
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ซึ่งจุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 95 ) คือ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
งบประมาณ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  90.56 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  94.33 ตัวชี้วัด
ที่  7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  90.42 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน  คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 89.23  และ ตัวชี้วัดที่ได้  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  0   มีอยู่ 4 ตัวที่วัดคือ ตัวชี้วัดที่ 16  การรายงานผลการ
สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ตัวชี ้ว ัดที ่ 20 การรายงานผลการใช้จ่ายประจำปี  ตัวขี ้ว ัดที ่ 26 การ
ดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคค และ ตัวชี้วัดที่ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำปี  ซึ่งผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน  ในรอบปิงบประมาณ พ.ศ.2564 
                   ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้กำหนดแนวทางการนำผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานทั้ง  8 งาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานและบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำงาน  มีรายละเอียด
ตามเอกสารรายงานผลการดำเนินงานการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโบร่งใสภายในหน่วยงาน ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  เรื่อง การปฏิบิตงานให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

                                                                  
                                                            (นางภานิชา  อินทร์ช้าง) 
   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
                                                               กรกฏาคม  2565 
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รายงานผลการการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เรื่อง การใช้งบประมาณ      
 
                   การขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได้กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มี
ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดต้องพัฒนาตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity  and  
Transparency Assessment : IIT)  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Enternal Integrity  and  
Transparency Assessment : EIT)  และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data  Integrity  and  
Transparency Assessment : OIT)   มีจำนวน   7   ตัวชี้วัด  ที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่า 95  มี  ดังนี้ 
        1. ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ       คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  91.56 

2. ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการดำเนินงาน         คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  94.33 
 3. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร        คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  90.42 
 4. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน         คะแนนเฉลี่ยร้อยละ   89.23 
 5. ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล               คะแนนเฉลี่ยร้อยละ   84.64 
              5.1 ตัวชีว้ัดย่อย 9.2 การบริหารงาน 
                  ประเด็น การให้บริการ 
                             รายงานการสำรวจความพึงพอใจ        คะแนนเฉลี่ยร้อยละ    0 
      5.2 ตัวชีว้ัดย่อย 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ      
                  ประเด็น แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    
                             รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี           คะแนนเฉลี่ยร้อยละ   0 
              5.3 ตัวชีว้ัดที่ 9.4 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
                    ประเด็น  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

- การดำเนินการตามการบริหารทรัพยากรบุคคล       คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  0 
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  0 
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              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงได้กำหนดแนวทางการนำผลจากการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไปสู่การ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานในปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565   ดังนี้  
 

ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน มาตรการและแนวทาง 
ตัวช้ีวัดที่ 2  การใช้งบประมาณ 

 
 

1. การรับรูเกี่ยวกับแผนการใชจาย 
งบประมาณประจําปของหนวยงาน 
2.  การใชจายงบประมาณ โดย
คํานึงถึง ความคมุคาและไม
บิดเบือนวัตถุประสงค ของ
งบประมาณท่ีตั้งไว และไมเอ้ือ  
ประโยชนตอกลุมหรือพวกพอง 
3. การเบิกจายเงินที่เปนเท็จ  
4. การจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ 
และ การตรวจรับพัสดุ ดวยความ
โปรงใส ตรวจสอบได ไมเอ้ือประโย
ชนให ผปูระกอบการรายใดราย
หนึ่ง  
5. การเปดโอกาสในการมีสวนรวม
ในการ ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ  

1 .สรางการรับรูเกี่ยวกับแผนการใชจาย 
งบประมาณประจําปแผนการจัดซื้อจัดจาง 
และผลการดําเนินการ 
2. จัดทำคู่มือหรือแนวทางเก่ียวกับแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณประปี ให้บุคลากรทุกคน  
 3. เปดโอกาสใหบุคลากรภายในมี 
สวนรวมใน การตรวจสอบการใชจายงบ
ประมาณ  
4. มีชองทางใหบุคลากรภายในสามารถแจง 
เบาะแสที่สงสัย มีมาตรการคุมครอง ผูรอง
เรียน 
 5. ปรับปรุงมาตรการการจัดซื้อ จัดจาง 
และ ใหมีการกํากับ ติดตาม โดย
คณะกรรมการ  
6. มีสื่อประชาสัมพันธ ในการแจงขาวสาร  
การดําเนินงานในเรื่องการบริหาร 
งบประมาณ ในหลายๆ ชองทาง 
7. ปรับปรุงการให้บริการอย่างสุภาพ เอาใจ
ใส่ผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียม  

 
แนวทางในการพัฒนาสูการปฏิบัติของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 ตัวชี้วัดที่ 2 
การใชงบประมาณ  

1. การสรางการรับรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปของหนวยงาน และกําหนด
มาตรการ ในการบริหารงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจาง 
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  1.1 จัดประชุมชี้แจงการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปใหบุคลากรในหนวยงานและเผยแพร
ใหแตละกลุมงานไดรับรู  (ทุกเดือน) 

             เปาหมาย/ผลที่คาดวาจะไดรับ ผูบริหารและบุคลากร ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3  รับรูแผนการใชจายงบประมาณปี พ.ศ.  2565 และสามารถดำเนินงานตามแผนได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลที่ที่น่าพึงพอใจ  

           ผูรับผิดชอบ  กลมุนโยบายและแผน  และ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  
 1.2 กําหนดมาตรการในการบริหารงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ าง พรอมทั้งแตงตั้งผูรับผิดชอบผู 

กํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน (ธันวาคม 2564 –มีนาคม 2565)  
          เปาหมาย/ผลที ่คาดวาจะไดรับ ผูบริหารและบุคลากรในสํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 รับทราบมาตรการและถือปฏิบัติ 
          ผูรับผิดชอบ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  
 
2. การใชจายงบประมาณ  
     2.1 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหเจาหนาที่รับทราบการเขาพิจารณาตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงาน 

และการใชจายงบประมาณโดยทั่วถึง และระบุชองทางการสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานและ/หรือการใชจายงบ
ประมาณ  

          เปาหมาย/ผลที่คาดวาจะไดรับ  รายงานการใชจายงบประมาณ รอบ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน 
รอบ 9 เดือน และรายงานผลประจําปงบประมาณ ผูบริหารและเจาหนาที่รับรูรับทราบการดําเนินงานของ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ทั้ง ระบบ และสงผลใหมีความเขาใจการดําเนินงานของ
แตละโครงการซึ่งจะทําใหการดําเนินงานตาง ๆ เปนไปใน ทิศทางเดียวกัน  

        ผูรับผิดชอบ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  
3. การจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ  
     3.1 การเผยแพรรายละเอียดการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ ใหเจาหนาที่ และผูบริหาร ทราบ 

อยางตอเนื่อง  
                       เปาหมาย/ผลที่คาดวาจะไดรับ เผยแพรหลากหลายชองทาง และดําเนินการตอเนื่อง และ 
สรุปผลรายงานทุกเดือน /รายป ผูบริหารและเจาหนาที่ไดรับรูขอมูลการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุของ หนวย
งานอยางตอเนื่อง  
                       ผูรับผิดชอบ กลมุบริหารงานการเงินและสินทรัพย  
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ผลการดําเนินงานตามแนวทางการใช้งบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
              สํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 ไดขับเคลื ่อนการพัฒนาระบบบริหาร 
งบประมาณและการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
                     1. กิจกรรมสรางการรับรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ และ
กําหนด มาตรการในการบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจาง  
                         1.1. การจัดใหมีการประชุมทีมบริหาร คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อพัฒนาองคกร ซึ่งประกอบดวย ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย ผูแทนกลุม/หนวย ผูแทนสถานศึกษา ผูแทนครู เพ่ือประชุมกําหนดแผนปฏิบัติ
การ และแผนบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  และการกํากับติดตามภารกิจงานและ
ขับเคลื ่อน นโยบายและแผน พรอมถึงการบริหาร
จ ัดการเร ื ่องงบประมาณ และแจ งเว ียนภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา รวมการเผยแพรประชา
สัมพันธหลายชองทาง   
                    1.2   ก า ร ป ร ะ ช ุ ม จ ั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการจ ัดท ําแผนปฏ ิบ ัต ิการ ประจ ําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางวันที่ 20  ธันวาคม  
2564 ณ ห้องประชุมปราสาททอง  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศ ึกษาประถมศึกษาส ุร ินทร ์  เขต 3    โดยมี
คณะกรรมการจ ัดท ําแผนปฏ ิบ ัต ิการ ประจ ําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดวยผูอํานวยการ 
สําน ักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา รองผู อ ํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูอํานวยการกลุมทุกกลุ
ม  ประธานเคร ือข ายพ ัฒนาการศ ึกษา  พร อม
ศึกษานิเทศก บุคลากร ทุกกลุมหนวย รวมประชุม
ขับเคลื ่อนฯ โดยไดดําเนินการตามขั ้นตอนตั ้งแต
ทบทวนสภาพแวดลอมภายนอก และสภาพแวดลอม
ภายในขององคกร การนํานโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาถอดบทเรียน
เพื ่อขับเคลื ่อนไปสู การปฏิบัติที ่เปนรูปธรรม การ
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กําหนดทิศทางการดําเนินงานดานวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
และแปลงแผนพัฒนาการศึกษาขั้น พื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 เปนแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 และแผนบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเปนทิศทางในการบริหารงานตามให
บรรลุผลตามวัตถุประสงคและ เปาหมายที่กําหนด  
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    2.  กิจกรรมการใชจายงบประมาณ  

         2.1 การจัดใหมีการประชุมทีมบริหารเพื่อพัฒนาองคกร ซึ่งประกอบดวย ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย เปนประจําทุกสัปดาห เพ่ือประชุมกํากับ ติดตามภารกิจงาน
และขับเคลื่อนนโยบายและแผน พรอมถึงการกํากับ ติดตาม เรงรัดการใชจายงบประมาณ รายงานการใชจายงบ
ประมาณประจําป และแจงเวียนภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมการเผยแพร  ประชาสัมพันธหลายชอง
ทาง  
        2.2 การจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณ (งบทดลอง) ตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ 2565 เผยแพรบนเว็บไซด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 
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ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 เรื่อง มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ..........................................................  
                    ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานเขารวมการประเมิน 
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 โดยเจตนารมณที่มงุหวัง ให
หนวยงานภาครัฐนําขอมูลผลการประเมินไปพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ของ
ตนเองไดอยางเหมาะสม เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกดานการปูองกัน และ
ปราบปรามทุจริต รวมทั้งความพยายามในการยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล  ของหนวย
งานภาครัฐของประเทศไทยในการประเมินคุณธรรมความโปร งใส ในการ ดําเนินงานของหนวยงาน ภาครัฐ 
(Integrity and transparency Assessment : ITA) ใหความสําคัญเกี่ยวกับการ บริหารของหนวยงานโดย ที่ผู
บริหารจะตองมีจิตสํานึกในการบริหารงานอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และมุงนําหนวยงานให 
ดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใสและปราศจากการทุจริต โดยแสดงเจตนารมณที่แนวแนวาจะบริหารงาน ด
วยความซื่อสัตยสุจริต และใหความสําคัญกับการบริหารงานอยาง มีคุณธรรมและพรอมที่จะรับผิดชอบหากเกิด 
ความไมเปนธรรมหรือการทุจริตขึ้นในหนวยงาน เพื่อใหบุคลากร ในหนวยงานและสาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นใน 
การดําเนินงานที่ไมเปนไปตามเจตนารมณดังกลาว ฉะนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 เปนไปดวยความมีคุณธรรมและโปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการ ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ จึงกําหนดนโยบาย ไวดังนี้ 
               1. นโยบายดายความโปรงใส หมายถึง การเปดเผยและการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จางขอมู
ลการดําเนินภารกิจตาง ๆ ของหนวยงาน เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมและตรวจสอบ ในการ
ปฏิบัติงานและแกไขปญหาขอเรียนของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีมาตรการ ดังนี้ 
                     1.1 ใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางดวยความโปรงใส ดังนี้ 
                            1.1.1 ประกาศเผยแพรแผนปฏิบัติการจัดซื ้อจัดจาง ภายในระยะเวลา 30 วันทําการ 
หลังจากวันที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  
                           1.1.2 เผยแพรขอมูลอยางเปนระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง เพื่อให สาธารณชนสามารถ
ตรวจสอบขอมูลการจัดซื้อจัดจางได โดยมีองคประกอบ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูไดรับ คัดเลือก วิธีการจัดหา  
                           1.1.3 กําหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวของระหวางเจาหนาที่ที ่เกี่ยวของกับการ
จัดซื้อจัดจาง และผูเสนองาน เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  
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      1.2 ใหดําเนินการเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการให สาธารณชนรับทราย ผานเว็บ
ไซตและสื่ออ่ืน ๆ ดังนี้ 
                       1.2.1 ประกาศเผยแพรการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการลวงหนาไมนอยกวา ระยะเวลาตามที่
กฎหมายกําหนด   
                        1.2.2 ประกาศเผยแพรหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการ จัดซื้อจัดจางแตละ
โครงการ  
                        1.2.3 ประกาศเผยแพรวิธีการคํานวณราคากลางแตละโครงการ  
                        1.2.4 ประกาศเผยแพรผลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการ พรอมระบุวิธีการ จัดซื้อจัดจางและ
เหตุผลที่ใชในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจาง  
           1.3 ใหเปดเผยและมีชองทางใหประชาชนเขาถึงขอมูลของหนวยงาน ดังนี้  
                    1.3.1 มีหนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน  
                    1.3.2 มีขอมูลอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดทางเว็บไซตของหนวยงาน หรือสื่ออ่ืน ๆ 
                    1.3.3 มีการเผยแพรขอมูลการดําเนินงานของหนวยงานทางสื่อตาง ๆ  
         1.4 เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตาม ภารกิจหลัก ดังนี้  
                   1.4.1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก  
                  1.4.2 จัดทําแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก  
                  1.4.3 ดําเนินการโครงการตามภารกิจหลัก  
         2. นโยบายดานความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน หมายถึง การทําใหหนวยงาน ปลอดจาก
การทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตตอหนาที่ โดยไมใชตําแหนงหนาที่ในการเอ้ือประโยชน หรือรับ สินบน โดย
มีมาตรการ ดังนี้  
                 2.1 ผูบริหารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 ตองไมเกี่ยวของเชิง
อุปถัมภ หรือมีผลประโยชนรวมกับคูสัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ  
                 2.2 เจาหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 จะตอง ไมเรียกรับเงิน
หรือผลประโยชนอ่ืนใด เพ่ือแลกกับการใหบริการหรืออํานวยความสะดวก  
                 2.3 เจาหนาที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จะตอง ไมใชอํานาจ 
หนาที่ เพื่อเอ้ือประโยชนแกตนเอง หรือพวกพอง  
                 2.4 เจาหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จะตอง ไมมีสวนไดสวน
เสียในสัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ ของหนวยงาน  
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                 2.5 การดําเนินงาน/การอนุมัติตาง ๆ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
จะตองไมมีการแทรกแซงจากฝายการเมืองหรือผูมีอํานาจ เพ่ือกอใหเกิดประโยชนกับกลุมใดกลุมหนึ่ง  
       3. นโยบายดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน หมายถึง มีการกําหนดมาตรฐานในการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
มีความเปนธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารงานในเรื ่องการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยมีมาตรการ ดังนี้  
                3.1 ใหมีการปฏิบัติงานตามคูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก โดย จัดทําคูมือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามคูมือหรือ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  
                3.2 ใหมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักดวยความเปนธรรม โดยมีการ แสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการใหผูรับบริการ หรือผูมีสวนได สวนเสียทราบอยาง
ชัดเจน และจัดใหมีระบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพื่อปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที ่ตามภารกิจ  
                3.3 เจาหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ตอง ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ ขั้นตอนอยางเครงครัด เปนมาตรฐาน และยึดหลักความถูกตองเอยูเสมอ  
               3.4 เจาหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 ตอง ปฏิบัติงานโดยยึด
หลักความเปนธรรมเทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ  
                3.5 สรางแรงจูงใจ เพ่ือรักษาเจาหนาที่ใหปฏิบัติงานดวยความจงรักภักด ี 
                3.6 ใหมีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การสัมมนา อยางเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ  
                3.7 การใชจายเงินงบประมาณ ใหเปนไปดวยความจําเปน คมุคา โปรงใส และ ตรวจสอบได  
                3.8 มีการมอบหมายงานดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ไมสั่งงานในเรื่องสวนตัว  
                3.9 ใหมีการอธิบายรายละเอียดของงาน กําหนดเปาหมาย ติดตามใหคําแนะนํา และ รวมแกปญหา
ในงานที่ไดรับมอบหมายรวมกับผูใตบังคับบัญชา  
               3.10 ใหมีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใหมีความ พรอมอยาง
สม่ําเสมอ  
    4. นโยบายดานการสื่อสารภายในหนวยงาน หมายถึง การที่หนวยงานตองมีรูปแบบ วิธีการ การสื่อสารเพื่อถา
ยทอดเกี่ยวกับนโยบาย ใหเจาหนาที่ในหนวยงานรับทราบเพื่อใหเกิดความตระหนักและให ความสําคัญถึงการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปรงใส โดยมีมาตรการ ดังนี้  
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                4.1 ใหมีการประกาศ/แจงเวียนภายในหนวยงาน/เผยแพร และประชาสัมพันธใหแก เจาหนาที่ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 รับทราบและถือปฏิบัติรวมกันตาม นโยบาย/มาตรการ 
เพื่อพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรมและความโปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและ ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
               4.2 ใหมีการเผยแพร และประชาสัมพันธนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหนวยงานใหมี คุณธรรมและ
ความโปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน ภาครัฐ ใหแก
สาธารณชนไดรับทราบผานเว็บไซตของหนวยงานหรือสื่ออ่ืน ๆ  
   5. ใหมีชองทางการรองเรียนในการแจงปญหาการทุจริตของเจาหนาที่ใหผูติดตอขอรับบริการ สามารถรองเรียน
ไดผานชองทาง ดังนี้  
               5.1 ติดตอดวยตนเองไดที่   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3  งานวินัยและนิติกร สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3   
                      1 5.2 ทางจดหมาย โดยสงมาท่ี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  งาน
วินัยและนิติกร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  บริเวณโรงเรียนปราสาท ตําบลกังแอน 
อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140  โทรศัพท 044 – 552532  / Website :https://www.srn3.go.th  
       6. ใหกลมุบริหารงานการเงินและสินทรัพย มีหนาที่จัดทํารายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง นับแตวัน
เริ่มต้นปงบประมาณ เพ่ือเสนอตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 และ 
หนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของตอไป ประกาศฉบับนี้ ใหขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ของสํานักงาน
เขตพ้ืนที ่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ถือปฏิบัติตามนโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหนวยงานใหมี
คุณธรรมและ ความโปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐจึง ประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  
 
                                        ประกาศ ณ วันที่  ๙  มีนาคม   พ.ศ. 2565  

                                                              
                                                       (นางภานิชา  อินทร์ช้าง ) 
                             ผอํูานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  3 
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รายงานผลการการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เร่ือง  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
    

                   การขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได้กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มี
ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดต้องพัฒนาตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity  and  
Transparency Assessment : IIT)  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Enternal Integrity  and  
Transparency Assessment : EIT)  และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data  Integrity  and  
Transparency Assessment : OIT)   มีจำนวน   7   ตัวชี้วัด  ที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่า 95  มี  ดังนี้ 
        1. ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ       คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  91.56 

2. ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการดำเนินงาน         คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  94.33 
 3. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร        คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  90.42 
 4. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน         คะแนนเฉลี่ยร้อยละ   89.23 
 5. ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล               คะแนนเฉลี่ยร้อยละ   84.64 
              5.1 ตัวชีว้ัดย่อย 9.2 การบริหารงาน 
                  ประเด็น การให้บริการ 
                             รายงานการสำรวจความพึงพอใจ        คะแนนเฉลี่ยร้อยละ    0 
      5.2 ตัวชีว้ัดย่อย 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ      
                  ประเด็น แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    
                             รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี           คะแนนเฉลี่ยร้อยละ   0 
              5.3 ตัวชีว้ัดที่ 9.4 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
                    ประเด็น  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

- การดำเนินการตามการบริหารทรัพยากรบุคคล       คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  0 
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  0 
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              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงได้กำหนดแนวทางการนำผลจากการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไปสู่การ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานในปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565   ดังนี้  

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน มาตรการและแนวทาง 
ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  

 
 

การสร้างการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อหรือผู ้มีส ่วนได้เสียของ
หน่วยงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าทีโ่ดยยึดหลักตามมาตรฐาน 
ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้
อย่างเคร่งครัด และต้องเป ็นไป
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมถึงการให้ข้อมูลเกี ่ยวกับการ
ดำ เน ิ นการ / ให ้ บ ร ิ ก า รอย ่ า ง
ตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือน
ข้อมูล   

1.จัดประชุมชี้แจง รูปแบบการให้บริการ ผู้
มาต ิดต ่อหร ือผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียของ
หน่วยงาน ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ท ุกกล ุ ่ม หน ่วยงาน ภายใต ้  โครงการ
ผู้อำนวยการเขตพบเพื่อนครู ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง  โดยมี ผู ้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน 
ในสังก ัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ร่วมชี้แจงแนว
ทางการให้บริการของกลุ่มงาน  
2. จัดทำแผนผังการให้บริการของแต่ละ
กลุ่มงาน ประชาสัมพันธ์ หรือติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาขอรับบริการและมา
ติดต่องานในหน่วยรับทราบ และมีความ
ชัดเจน  
3. จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพการให้บริการ 
สำหรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ รวมผู้บริหาร
โรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
เพื ่อพัฒนาบุคล ิกภาพ การวางตัว การ
ให้บริการอย่างกัลยาณมิตร  
4. จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กรร่วมกับผู้บริหาร 
ครู ในโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์ สร้างความรู ้จัก และ
ระดมความคิดแลกเปลี่ยนในการพัฒนาการ
ให้บริการในระดับหน่วยงาน  
 



 16 

       ผลการดําเนินงานตามมาตรการและแนวทางการการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 

1.  จัดประชุมชี ้แจง รูปแบบการให้บริการ ผู ้มาติดต่อหรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทุกกลุ่ม หน่วยงาน ภายใต้ โครงการผู้อำนวยการเขตพบเพื่อนครู ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุริ นทร์ เขต 3 ร่วมชี้แจง

แนวทางการให้บริการของกลุ่มงาน  จำนวน 4 จุด  คือ  

จุดที่ 1  อำเภอกาบเชิง โดยมี ผู้บริหารและข้าราชครู พนักงานราชการ บุคลากร ในอำเภอกาบเชิงและ

อำเภอพนมดงรักเข้าร่วมประชุม จำนวน  

285  คน  

จุดที่ 2  อำเภอสังขะ  โดยมี ผู้บริหาร

และข้าราชครู พนักงานราชการ บุคลากร ใน

อำเภอสังขะ อำเภอบัวชัด และอำเภอศรี

ณรงค์ เข้าร่วมประชุม จำนวน  412  คน  

จ ุดท ี ่  3  อำเภอปราสาท  โดยมี  

ผู ้บริหารและข้าราชครู พนักงานราชการ 

บุคลากร ในอำเภอปราสาท เครือข่ายจัดการ

ศึกษา 1-4  เข้าร่วมประชุม จำนวน  217  

คน 

จ ุดท ี ่  3  อำเภอปราสาท  โดยมี  

ผู ้บริหารและข้าราชครู พนักงานราชการ 

บุคลากร ในอำเภอปราสาท เครือข่ายจัดการ

ศึกษา 5-8  เข้าร่วมประชุม จำนวน  243  

คน 
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2. จัดทำแผนผังการให้บริการของแต่ละกลุ่มงาน ประชาสัมพันธ์ หรือติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาขอรับบริการและมาติดต่องานในหน่วยรับทราบ และมีความ
ชัดเจน 
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3. จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพการให้บริการ สำหรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ รวมผู้บริหารโรงเรียนทุก

โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ การวางตัว การ

ให้บริการอย่างกัลยาณมิตร  
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4. จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กรร่วมกับผู้บริหาร ครู ในโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ 

สร้างความรู้จัก และระดมความคิดแลกเปลี่ยนในการพัฒนาการให้บริการในระดับหน่วยงาน  
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รายงานผลการการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เร่ือง ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร      
 

                   การขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได้กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มี
ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดต้องพัฒนาตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity  and  
Transparency Assessment : IIT)  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Enternal Integrity  and  
Transparency Assessment : EIT)  และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data  Integrity  and  
Transparency Assessment : OIT)   มีจำนวน   7   ตัวชี้วัด  ที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่า 95  มี  ดังนี้ 
        1. ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ       คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  91.56 

2. ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการดำเนินงาน         คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  94.33 
 3. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร        คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  90.42 
 4. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน         คะแนนเฉลี่ยร้อยละ   89.23 
 5. ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล               คะแนนเฉลี่ยร้อยละ   84.64 
              5.1 ตัวชีว้ัดย่อย 9.2 การบริหารงาน 
                  ประเด็น การให้บริการ 
                             รายงานการสำรวจความพึงพอใจ        คะแนนเฉลี่ยร้อยละ    0 
      5.2 ตัวชีว้ัดย่อย 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ      
                  ประเด็น แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    
                             รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี           คะแนนเฉลี่ยร้อยละ   0 
              5.3 ตัวชีว้ัดที่ 9.4 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
                    ประเด็น  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

- การดำเนินการตามการบริหารทรัพยากรบุคคล       คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  0 
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  0 
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              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงได้กำหนดแนวทางการนำผลจากการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไปสู่การ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานในปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565   ดังนี้  
  แนวทางการพัฒนา  

1. สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ทีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมาย และ การเผยแพร่ผลงาน ซึ่งเป็นความจำเป็นที่ต้องนำเสนอเพ่ือให้สาธารณชนรับทราบ  

2.  อบรมพัฒนาส่งเสริมให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ในการสร้างสื่อออนไลน์ ผ่านช่องทางแอพ

พลิเคชันต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสื่อสาร ประสานงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

การใช้บริการต่าง ๆ ในหน่วยงาน  

3. ผลการดําเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานประสิทธิภาพการสื่อสาร  
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
เกี่ยวกับสภาพปัญหาต่างๆ ของการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน และดำเนินการ
หาช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อให้สะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และง่ายต่อการประสานงาน และเพื่อเป็นช่อง
ทางการเผยแพร่สื ่อการเรียน การสอน ผลงานความสำเร็จของการบริหารจัดการภายในโรงเรียน และผลงาน
นักเรียนในสังกัด เป็นต้น จึงได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการ
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่เป็นปัจจุบัน และสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการติดต่อสื่อสาร โดยได้จัดทำข้อมูลพื้นฐาน 
เช่น รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้บริหารโรงเรียน/บุคลากรในสำนักงานเขตฯ/ผู้ประสานงานระดับโรงเรียน 
และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนั้นยังเลือกใช้โซเชียลมีเดียเป็นหลักในการติดต่อสื่อสาร เพ่ื อให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น  line กลุ่มต่างๆ เว็บไซต์ขององค์กร Facebook ของหน่วยงาน 
และช่อง YouTube เป็นต้น 
        การดำเนินการเพื่อการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้
เลือกใช้สื ่อช่องทางการติดต่อตามความเหมาะสมกับประเภทข้อมูลที ่ต ้องการถ่ายทอดสู ่ปลายทางหรือ
กลุ่มเป้าหมาย โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความถูกต้องของข้อมูล และความรวดเร็ว ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงเลือกใช้ช่องทางที่หลากหลายในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่
เหมาะสมและรวดเร็ว และในขณะนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ต้องระวังและมีมาตรการการป้องกันที่รอบคอบและถูกต้องตามที่
รัฐบาลกำหนด ดังนี้ 
 1. การประชุม เป็นการส่งข้อมูลและประชาสัมพันธ์ การแจ้งข้อราชการและการสั่งการของผู้บริหาร ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ที่สามารถสื่อสารได้ดีมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุม
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สามารถได้รับข้อมูลที่ชัดเจนโดยตรงและโต้ตอบข้อซักถามได้ทันที เช่น การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา การ
ประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตฯ การประชุมประธานเครือข่ายการจัดการศึกษา เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

      
 
 2. เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  (www.surin3.go.th) ซึ่งเป็น
ช่องทางให้หน่วยงานต่างๆ บุคคลภายนอก รวมทั้งบุคลากรภายใน สามารถค้นหาข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เช่น ข้อมูลบุคลากรภายในสำนักงาน จำนวนครู จำนวนนักเรียน 
กิจกรรมต่างๆ ผลงานเผยแพร่ทางวิชาการ หนังสือราชการ เป็นต้น 
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   3. เว็บไซต์ของ สพฐ. (Error! Hyperlink reference not valid.เป็นการประชาสัมพันธ์ข่าว รายละเอียด
การจัดกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ออกสู่สาธารณะชน  
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  4 .  Page Facebook ส ำ น ั ก ง า น เ ขตพ ื ้ น ท ี ่ ก า ร ศ ึ ก ษ า ป ร ะถมศ ึ กษ า ส ุ ร ิ น ท ร ์  เ ข ต  3 
(www.facebook.com/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3) เป็นช่องทางการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ที่มีความรวดเร็วในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรและ
โรงเรียนในสังกัด สามารถติดต่อได้ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์%20เขต%203
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             5. Smart  Obec  เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่รับข้อมูลที่เป็นทางการ เช่น หนังสือราชการ หนังสือสั่งการ
ที่มาจาก สพฐ. โดยตรง ข้อมูลที่ส่งเป็นข้อมูลทางวิชาการท่ีสามารถส่งต่อได้ทันทีไม่คลาดเคลื่อน เป็นการส่งข้อมูล
ที่ได้มาตรฐานและไม่เปิดเป็นสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             6. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office (http://myoffice.srn3.go.th/MyOffice/) เป็น
การรับ-ส่ง หนังสือราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ โดยมีกลุ่มผู้ใช้งานคือ 
บุคลากรภายในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษาและธุรการโรงเรียนในสังกัด ซึ่งเป็นการดำเนินการตามระบบสาร
บรรณ โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จะดำเนินการส่งหนังสือราชการ หนังสือเวียน 
ส่งถึงโรงเรียนในสังกัด ข้อมูลที่ส่งเป็นข้อมูลทางวิชาการ ที่สามารถส่งต่อได้ทันทีไม่คลาดเคลื่อน เป็นการส่งข้อมูลที่
ได้มาตรฐานและไม่เปิดเป็นสาธารณะ ทั้งนี้ ยังมีระบบที่รองรับการอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในสำนักงาน
เขต เช่น การจองห้องประชุม การขอเลขเกียรติบัตร อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

http://myoffice.srn3.go.th/MyOffice/
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  7. FAX เป็นช่องทางสื่อสาร ระหว่างองค์กรกับองค์กร ที่ต้องการความรวดเร็ว  
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  8. E–mail (pr.surin03@gmail.com) ใช้ในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ในการส่งข้อมูลประเภทเอกสาร รูปภาพ สื่อ โดยเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลถึงบุคคลที่ไม่เป็น
สาธารณะหรือบุคคลถึงหน่วยงานที่กำหนดให้ส่งโดยใช้ e-mail ส่งได้รวดเร็ว ประหยัดงบประมาณเพราะไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่าย ส่งตรงถึงบุคคลเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  9. แอปพลิเคชัน Line เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารข้อมูลให้สมาชิกในกลุ่มได้รับทราบข้อความ ข่าว 
ข้อสั่งการ รูปภาพ วีดีโอ รวมถึงไฟล์ข้อมูลต่างๆ เป็นช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว สามารถ
โต้ตอบได้ทันที มีการเชิญสมาชิกเข้าร่วมได้ตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ อีกทั้งสามารถสร้างกลุ่มที่เป็นกลุ่ม
เฉพาะงานหรือกิจกรรมเฉพาะกิจต่างๆ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงเน้นการส่ง
ข้อมูลทาง Line  เป็นข้อมูลที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่เน้นความรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายหรือปรึกษา
และร่วมแก้ปัญหาได้ทันที ซึ่งมีอยู่หลาย แยกตามกลุ่มบุคคลเป้าหมายและกิจกรรมเฉพาะ เช่น  กลุ่มบุคลากรใน
เขต, กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา, กลุ่มธุรการโรงเรียน, กลุ่มประธานเครือข่าย, กลุ่มผู้บริหาร ผอ.กลุ่มในสำนักงาน
เขต  เป็นต้น 
 
 
 
 
 

mailto:pr.surin03@gmail.com
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กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.สุรินทร์ เขต 3   กลุ่มธุรการโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มชมรมนักประชาสัมพันธ์ สพฐ.       กลุ่มบุคลากร สพป.สุรินทร์ เขต 3 
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            10. จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ นอกจากการเผยแพร่ภาพข่าว กิจกรรม ตามภารกิจหลักบนเว็บไซต์
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Facebook และระบบ LINE แล้ว ยังได้จัดทำเป็นจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 
(Obecline shot letter network) โดยส่งเผยแพร่ผ่านทาง LINE กลุ ่มต่าง ๆ ที ่กล่าวข้างต้น ทำให้ข่าวการ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจหลัก ด้านการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา ของเขตพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ถูกต้องและสามารถเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานของทางราชการได้ทุกฉบับ 
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            11. YouTube เป็นช่องทางเผยแพร่ผลงานของโรงเรียน นักเรียน และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ซึ่ง

จัดทำโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 

เขต 3  
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            12. สมุดโทรศัพท์ภายในสำนักงานเขต เป็นข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ-สกุล, เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ

ได้ ของผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน 
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            13. ป้ายนิเทศภายในสำนักงานเขต เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

           14. การประชุมออนไลน์ โดยใช้ Application ต่างๆ เช่น Zoom, Google Meeting, Line Video Call 

เป็นต้น ซึ่งเป็นการประชุมทางไกลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และสำหรับผู้ปกครอง

ในแต่ละชั้นเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เพื่อเป็นการสั่งการ แจ้ง

แนวทางการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนสอนให้มี

ประสิทธิภาพมมากยิ่งข้ึน 
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รายงานผลการการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

ตัวชี้วัดที่ 8  เร่ือง การปรับปรุงคุณภาพการทำงาน  
                    

                   การขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได้กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มี
ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดต้องพัฒนาตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity  and  
Transparency Assessment : IIT)  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Enternal Integrity  and  
Transparency Assessment : EIT)  และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data  Integrity  and  
Transparency Assessment : OIT)   มีจำนวน   7   ตัวชี้วัด  ที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่า 95  มี  ดังนี้ 
        1. ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ       คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  91.56 

2. ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการดำเนินงาน         คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  94.33 
 3. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร        คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  90.42 
 4. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน         คะแนนเฉลี่ยร้อยละ   89.23 
 5. ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล               คะแนนเฉลี่ยร้อยละ   84.64 
              5.1 ตัวชีว้ัดย่อย 9.2 การบริหารงาน 
                  ประเด็น การให้บริการ 
                             รายงานการสำรวจความพึงพอใจ        คะแนนเฉลี่ยร้อยละ    0 
      5.2 ตัวชีว้ัดย่อย 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ      
                  ประเด็น แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    
                             รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี           คะแนนเฉลี่ยร้อยละ   0 
              5.3 ตัวชีว้ัดที่ 9.4 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
                    ประเด็น  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

- การดำเนินการตามการบริหารทรัพยากรบุคคล       คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  0 
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  0 
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              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงได้กำหนดแนวทางการนำผลจากการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไปสู่การ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานในปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565   ดังนี้  
 
  แนวทางการพัฒนา  
1. ระบบการให้บริการของแต่กลุ่ม/หน่วย   เพื่ออำนวยการความสะดวกให้กับผู้รับบริการ  (One Stop Servic)   

2. นำระบบเทคโนโลยี การพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานเพื่อให้บริการผู้มารับบริการ  ไม่ต้องเดินทางมาถึงสำนักงาน 

สามารถให้บริการผ่านระบบออนไลน์  

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน มาตรการและแนวทาง 
ตัวช้ีวัดที่ 8  เรื่อง การปรับปรุง

คุณภาพการทำงาน  
 

1. กระบวนการทำงานของ
หน่วยงาน    

1.จัดประชุมชี้แจง สร้างความ
ตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ และ
กระบวนการทำงานของ
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึง
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

   2. การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
หรือผู้มาติดต่อ มีส่วนร่วมในการ 
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงาน 

1. จัดกิจกรรมระดมความ
คิดเห็นในการพัฒนาปรับปรุง
พัฒนางานการดำเนินงานใน
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
    2. จัดทำแบบสำรวจหรือ
แบบสอบถามความต้องการของผู้
มารับบริการ หรือ ผู้ที่มาติดต่อ
หน่วยงาน ว่าต้องการพัฒนาหรือ
สนับสนุน เพ่ือให้การดำเนินงาน
หรือเป็นการพัฒนางานให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน มาตรการและแนวทาง 
3. ช่องทางแสดงความคิดเห็นติดต่อ 

สอบถาม ข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงาน และ การร้องเรียน
การทุจร ิตของเจ ้าหน้าที ่ของ
หน่วยงาน 

  1. จัดทำช่องทางการแสดง
ความคิดเหน็ ผ่านตู้แสดง
ความเห็นคิดเห็น ผ่านระบบ 
Google Form  ผ่านเว็บไซต์ 
ผ่านระบบ Social Network 

 

ผลการดําเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
1.จัดประชุมชี้แจง สร้างความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวม
ไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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            กิจกรรมจัดทำบทเรียนออนไลน์ เพ่ือเป็นลดภาระของครูในการเดินทางมาอบรมที่หน่วยงาน  

ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   และลดความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 2019  
และเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร แสดงการ ดำเนินการหรือ กิจกรรมที่ 

แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วย 

ความซื่อสัตย์ สุจริต โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
กิจกรรมเขตสุจริต) ดังนี้ 

               โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา (ในระบบออนไลน์) กลุ่มกฎหมายและคดี  

  

               8.1.1 เรื่อง วนิัยและการรกัษาวนิัย ของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา      

  
        8.1.2. เร่ือง การขดักนัระหว่างผลประโยน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม  
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     แนวทางทางด าเนินโครงการโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. และ แนวทางการพฒันาโรงเรียนสูค่วามเป็นโรงเรียน

วิถีพทุธชัน้น า  

      

  การอบรมโครงการพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิารเพื่อการพฒันาคณุธรรมจริยธรรม โครงการกอง

ทนุการศกึษา  
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8.2  สร้างบทเรียนออนไลน์ ด้านการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ภายในหน่วยงาน 
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จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
(ก.ต.ป.น.)  ประธานเครือข่ายจัดการศึกษา  และ คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และนิเทศการศึกษา  ในการพัฒนาปรับปรุงพัฒนางานการดำเนินงานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น   

 
 

 

 

  การระดมสมอง 
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ในสิ่งที่เราอยากปรบัปรุงในการปฎิบติังาน 
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  1. จัดทำช่องทางการแสดงความคิดเห็น ผ่านตู้แสดงความเห็นคิดเห็น ผ่านระบบ Google Form  ผ่านเว็บไซต์ 
ผ่านระบบ Social Network 
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รายงานผลการการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
เร่ือง ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

 
         ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได้กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มี
ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดต้องพัฒนาตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity  and  
Transparency Assessment : IIT)  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Enternal Integrity  and  
Transparency Assessment : EIT)  และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data  Integrity  and  
Transparency Assessment : OIT)   มีจำนวน   7   ตัวชี้วัด  ที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่า 95  มี  ดังนี้ 
        1. ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ       คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  91.56 

2. ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการดำเนินงาน         คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  94.33 
 3. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร        คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  90.42 
 4. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน         คะแนนเฉลี่ยร้อยละ   89.23 
 5. ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล               คะแนนเฉลี่ยร้อยละ   84.64 
              5.1 ตัวชีว้ัดย่อย 9.2 การบริหารงาน 
                  ประเด็น การให้บริการ 
                             รายงานการสำรวจความพึงพอใจ                คะแนนเฉลี่ยร้อยละ    0 
      5.2 ตัวชีว้ัดย่อย 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ      
                  ประเด็น แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    
                             รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี                    คะแนนเฉลี่ยร้อยละ   0 
              5.3 ตัวชีว้ัดที่ 9.4 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
                    ประเด็น  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

- การดำเนินการตามการบริหารทรัพยากรบุคคล       คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  0 
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  0 
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              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงได้กำหนดแนวทางการนำผลจากการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไปสู่การ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานในปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565   ดังนี้  

 
1. แนวทางการพัฒนา  

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน มาตรการและแนวทาง 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4  การบรหิาร

และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
 

นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล  

1. กำหนดนโยบายการบริหารหรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลที่ใช้บังคับในหน่วยงาน  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามและ
รายงานการดำเนินงานตามนโยบาย
หรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมี
คุณธรรม  
3. จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
     - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
     - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
     - การพัฒนาบุคลากร 
     - การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากร 
     - การให้คุณให้โทษและการสร้าง
ขวัญกำลังใจ 

การดำเนินงานตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล   

1.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการ
ดำเนินงานตามนโยบาย การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน มาตรการและแนวทาง 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผล
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากร 
 2. การติดตามและรายงานการ
ดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มี
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม  
 

หลักเกณฑ์การบริการและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล  

3. จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
     - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
     - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
     - การพัฒนาบุคลากร 
     - การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากร 
      - การให้คุณให้โทษและการสร้าง
ขวัญกำลังใจ 
 

 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  

 กำหนดให้มรีายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทุกไตร
มาส  ประกอบด้วย 
  -  ผลการดำเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
- ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
-  ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 
- ผลการวิเคราะห์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคล  
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2. ผลการดําเนินงานตามแนวทางการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
2.1 จัดทำประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เร่ืองนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48 

 



 49 

 
 
 



 50 

 
 



 51 

 



 52 

 
 
 

 
 
 



 53 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 54 

 
        รายงานผลการการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

เร่ือง ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต     
   

                   การขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได้กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มี
ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดต้องพัฒนาตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity  and  
Transparency Assessment : IIT)  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Enternal Integrity  and  
Transparency Assessment : EIT)  และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data  Integrity  and  
Transparency Assessment : OIT)   มีจำนวน   7   ตัวชี้วัด  ที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่า 95  มี  ดังนี้ 
        1. ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ       คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  91.56 

2. ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการดำเนินงาน         คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  94.33 
 3. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร        คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  90.42 
 4. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน         คะแนนเฉลี่ยร้อยละ   89.23 
 5. ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล               คะแนนเฉลี่ยร้อยละ   84.64 
              5.1 ตัวชีว้ัดย่อย 9.2 การบริหารงาน 
                  ประเด็น การให้บริการ 
                             รายงานการสำรวจความพึงพอใจ        คะแนนเฉลี่ยร้อยละ    0 
      5.2 ตัวชีว้ัดย่อย 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ      
                  ประเด็น แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี    
                             รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี           คะแนนเฉลี่ยร้อยละ   0 
              5.3 ตัวชีว้ัดที่ 9.4 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
                    ประเด็น  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

- การดำเนินการตามการบริหารทรัพยากรบุคคล       คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  0 
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  0 
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            ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องการการทุจริต ได้คะแนนเต็ม 100 จึงจำเป็นต้องรักษามาตรการหรือแนวทางการ
พัฒนาให้ยั่งยืน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงได้กำหนดแนวทางการนำผลจาก
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไปสู่การ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานในปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565   ดังนี้  
1 แนวทางการพัฒนา  

1.1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ประกาศเจตจำนงสุจริต 
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

1.2 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรม การป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง  กิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธง  

สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาเขตสุจริต  กิจกรรมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประชุมบุคลากร 

1.3   เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันการทุจริต 

1.4 มีช่องทางให้บุคลากรภายในและภายนอกสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ /ร้องเรียน 

1.5 การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณให้

ทุกกลุม่/หน่วย บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

1.6 การพัฒนาองค์ความรู้ และแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงในการทุจริตโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอด

บทเรียนร่วมกัน เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ กับบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.7 มีการกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้ครอบคลุมทุกภารกิจงานและลดความเสียง

จากการทุจริต และกำหนดผู้รับผิดชอบ มีการกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ 

1.8 .มีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

 

1. ผลการดําเนินงานตามแนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ประกาศเจตจำนง
สุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  และนโยบาย งดรับงดให้ขวัญ  No Gift Policy  จำนวน  
3  ภาษา  ได้แก่  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และภาษาเขมรกัมพูชา   
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ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 

เร่ือง  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่าง

มีธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความ

ศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  เป็นองค์กรธรรมาภิบาล

ในฐานผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  ๓ จึงขอประกาศเจตจำนงในการ

บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุก

รูปแบบ ทั้งนี้ขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและปราศจาก

การทุจริตภายใต้นโยบาย  ดังต่อไปนี้  

๑. ด้านความโปร่งใส คือ เปิดเผยข้อมูลการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และมีระบบการบริหารจัดการ

เรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน 

๒. ด้านความพร้อมรับผิด  คือ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้กฎหมาย

ระเบียบวิธีการที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบเพ่ือให้

ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  

๓.  ด้านความปลอดจากการทุจริต  คือ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อ

ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือรับสินบน 

๔.  ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน คือ กำหนดมาตรการการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรม

ในการปฏิบัติงาน อำนวยความยุติธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการ งบประมาณ

และการมอบหมายงาน  

๕.  นโยบายไม่รับไม่ให้ของขวัญ 

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน   
 

   ประกาศ   ณ  วันที่   ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                          
     (นางภานิชา   อินทร์ช้าง) 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓   
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A Declartion of Inter to Administrate 

Surin Primary Educational Service Area Office 3 With Honesty & Integrity 

---------------------------------------------------------------------- 

              Surin Primary Educational Service Area Office 3 (SRPESAO 3) intenas to conduct its 
organizational management and administration system with governance With a heavy focus on 
preventing and eliminating corruption and misconduct, this Office wishes to buile credibility from the 
society as organizational adhering to the principles and standards of good governance. As the leader 
of the SRPESAO 3, I would like to announce my intention to  administrate this organization in an 
honest, transparent, accountable and esponsible manner whilst fighting against all forms of corruption, 
As such,  I urge all personnel to perform their duties with dedication, honesty and integrity by 
refraining from corruption and adhering to the following principles: 

1) Transparency:  We are required to reveal information regarding the implementation 
of official tasks and procurement, provide opportunities for the general public or stakeholders to 
participate in SRPESAO 3's inspection, and establish a precise administration and management system 
in dealing with complaints. 

2) Accountability: We intend to carry out our tasks efficiently, abide by laws and 
reulations, follow our processes lawfully,and uphold responsibility and accountability 
when making decisions, while operating relevant administration and management systems, 
to gain credibility from the general public. 

3) Corruption-free: We intend to carry out tasks honestly and refrain from using our 
positions for personal benefits such as bribery or special perks. 

4) Organizational Work Ethics: We will set up concise performance standards and 
systems relating to management of personnel, budget and job assignments to ensure 
equitability and accountability. 
            5) No gift Policy  

Hereby announced to be acknowledged and practiced by all involved 
Given on April  1, B.E. 2565 (2022) 

                                     
     ( Mrs.Panicha   Inclang) 

  Director of Surin Primary Educational Service Area office 
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       ការយិាល័យបឋមសិក្សាសុរនិ្ទ តំបន់្ 3 ផ្តោ តផ្លើការគ្រប់គ្រងអងគភាពផ្ោយមាន្អភិបាល

កិ្សច្ចដែលផ្តោ តសារៈសំខាន់្ែល់ការការពារ បង្ក្រា បអំផ្ពើពុក្សរលួយ និ្ងការគ្បគ្ពឹតោខុស។ ផ្ែើមបបីផ្ងាើត
ជំផ្ន្ឿ និ្ងទំនុ្ក្សចិ្តោផ្ៅក្សនុងសងគមថា ការយិាល័យបឋមសិក្សាសុរនិ្ទ តំបន់្ 3 ជាអភិបាលកិ្សច្ចលអ។ ក្សនុង
នាមជាអនក្សគ្រប់គ្រងការយិាល័យបឋមសិក្សាសុរនិ្ទ តំបន់្ 3 សូមគ្បកាសពីផ្ច្តនារបស់រែឋបាលផ្ោយ
ភាពផ្សាម ោះគ្តង់ និ្ងតមាា ភាព អាច្ពិនិ្តយផ្ ើយគ្ពមទទួលខុសគ្តូវ និ្ងគ្បឆំងអំផ្ពើពុក្សរលួយគ្រប់របូដប
ប។ ក្សនុងក្សរណីផ្ន្ោះសំុឱ្យបុរគលិក្សទំងអស់គ្តូវខិតខំបំផ្ពញភារកិ្សច្ចរបស់ខាួន្គ្បក្សបផ្ោយភាពផ្សាម ោះគ្តង់ 

សុច្រតិភាព និ្ងគ្មម ន្អំផ្ពើពុក្សរលួយ ផ្គ្កាមផ្គ្មលន្ផ្យាបាយែូច្ខាងផ្គ្កាម៖ 
1. តមាា ភាព រឺជាការបរា ញព័ត៌មាន្អំពីការគ្បតិបតោិការរបស់ទីភាន ក់្សររ រួមបញ្ចូ លព័ត៌មាន្លទធ

ក្សមម ផ្ោល់ឱ្កាសែល់ពលរែឋ ឬអនក្សពាក់្សព័ន្ធចូ្លរមួក្សនុងការផ្្វើសវន្ក្សមម ផ្ ើយមាន្គ្បព័ន្ធគ្រប់គ្រង ពាក្សយ
បណោឹ ងផ្អាយបាន្ច្ាស់លាស់។  

2. ទទួលខុសគ្តូវ រឺការផ្បោជាា ចិ្តោក្សនុងការអនុ្វតោមុខររផ្ាូវការគ្បក្សបផ្ោយគ្បសិទធភាពផ្ពញ
ផ្លញ ផ្ៅផ្គ្កាមច្ាប់យា៉ាងគ្តឹមគ្តូវ ទទួលខុសគ្តូវចំ្ផ្ពាោះការសផ្គ្មច្ចិ្តោនិ្ងការគ្រប់គ្រង ផ្ ើយគ្ពម
ទទួលការគ្តួតពិនិ្តយជាសាធារណៈ ផ្ែើមបីក្សសាងទំនុ្ក្សចិ្តោផ្លើការយិាល័យបឋមសិក្សាសុរនិ្ទ តំបន់្ 3។  

3. ផ្ជៀសផុ្តពីអំផ្ពើពុក្សរលួយ រឺគ្តូវបំផ្ពញភារកិ្សច្ចផ្ោយភាពផ្សាម ោះគ្តង់ មិន្ផ្គ្បើតំដណងតួនាទី
ទទួលអតថគ្បផ្យាជន៍្ោក់្សខាួន្ឯង ឬទទួលសំណូក្ស។ 

4 .  សីល្ម៌នន្ការផ្្វើការផ្ៅក្សនុងអងគភាពការររ  រឺគ្តូ វ កំ្សណត់សោង់ោរការររឱ្យបាន្
ច្ាស់លាស់យុតោិ្ម៌ ផ្ៅក្សនុងការគ្បតិបតដិ ផ្ោល់ភាពគ្តឹមគ្តូវនិ្ងតមាា ភាពក្សនុងការគ្រប់គ្រងបុរគលិក្ស 

5. មិន្អនុ្ញ្ញា ត និ្ងមិន្ទទួលកាែូផ្ផ្េង ៗ   

                  ការគ្រប់គ្រងការផ្រៀបចំ្ថវកិា និ្ងការររ។  

                                ផ្សច្ក្សោីគ្បកាសនិ្ងគ្ពមអនុ្វតោទំងអស់គ្មន  
គ្បកាសផ្ៅនថៃទី  1  ខែមេសា    ឆន ំ 2022 

 
(ផ្លាក្សស្សីតនិ្ឆ អិន្ឆង) 

នាយក្សការយិាល័យបឋមសិក្សាសុរនិ្ទ តំបន់្ 3 
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            สรา้งการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรม การป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง  กิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธง  

สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาเขตสุจริต  กิจกรรมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประชุมบุคลากร 
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4.  เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันการทุจริต   
การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส โดยให้ทุกกลุ่ม/หน่วย บุคลากร

ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เสนอแนวคิดและร่วมกันกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน  
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                 5. กิจกรรมการประชุมเพ่ือเตรียมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565  วันที่  10  พ.ค. 2565  ณ หอประชุมตาเมือนธม  การสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจใน

การดำเนินการป้องกันการทุจริต   
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        6.  กิจกรรมการสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจในการดำเนินการป้องกันการทุจริต 

30 พ.ค. 2565  ณ ห้องประชุมปราสาททอง  
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1.3 กิจกรรมการร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือหาจุดแข็งและ

จุดควรพัฒนา   นำวิเคราะห์ โดย  นางภานิชา  อินทร์ช้าง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สุรินทร์ เขต 3  วันที่ 30 พฤษภาคม  2565  ณ ห้องประชุมปราสาททอง  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  

 
 

 
 

  
บุคลากรทุกคน ผอ.เขต รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่มและบุคลากรทุกคนร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมิน 

 รายตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ 
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คณะผู้จัดทำ 
 

ที่ปรึกษา  
            1. นางภานิชา  อินทร์ช้าง     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓    
            2. นายพิชิต   หอมนวล      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  ๓ 
            3. นายเดชา   การรัมย์       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  ๓ 
            4. นายสำราญ  อยู่นาน      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  ๓ 
 
คณะทำงาน  
          1. นายเดชา  การรัมย์          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  ๓ 
          2.  นายบุญเจริญ   บุญเชิด    ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
          3. นางสมพร  พรหนองแสน ศึกษานิเทศก์ 
 4. นายบรรจบ  ศิริวัฒน์  ศึกษานเิทศก์ 
 5. นายปิยราษฏร์  แก้วสมุทร์ ศึกษานิเทศก์ 
 6. นางนิชาภัทร์  ผะงาตุนัตถ์ุ ศึกษานิเทศก์  
 7. นายนคร  เจือจันทร์  นิติกรชำนาญการ  
 8. นางอานันท์ปภา  ฉลาดเอ้ือ     ศึกษานิเทศก์  
 9.  นางสาวรวิสรา  จำปาทอง    ลูกจ้างชั่วคราว  
 
จัดทำรายงาน/พิมพ์/ออกแบบ  
             นางอานันท์ปภา  ฉลาดเอื้อ        ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓ 
             นางสาวรวิสรา  จำปาทอง          ลูกจ้างชั่วคราว                  
 
บรรณาธิการกิจ 
             นางอานันท์ปภา  ฉลาดเอื้อ        ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๓    
     
 

 

 


