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คำนำ 

        แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 

เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิ

บาล ในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 

2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการ

ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แนวทาง หลัก 3 

แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ     

3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาสุรินทร์ เขต 3  บทวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา (ITA) ส่วนที่ 2 ทิศทางการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามทุจริต และยุทธศาสตร์ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 4 ผลการ

ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ส่วนที่ 5 ทิศทางการพัฒนา

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จนสำเร็จ 

                                                        
                                               (นางภานิชา  อินทร์ช้าง) 
                   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
                                                  พฤศจิกายน  2563 
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ส่วนที่ 1  
บทนำ 

 
ความเป็นมา 

             การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่
ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากข้ึนตัวอย่างเช่น 
การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและส่งผลกระทบ
ทางลบในวงกว้าง 

 ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจำเป็นต้องได้รับ
การพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู ้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2563 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน โดยมีคะแนนเท่ากับปี 2562 โดยในปีนี้จัด
อยู่ในอันดับที่ 104 ของโลก จากจำนวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริต 

คอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญ
กับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต 
และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา 
และพลวัตการทุจริตของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่
เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (2560 – 2564)   โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero 
Tolerance & Clean Thailand) และกำหนดพันธกิจ  “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มี
มาตรฐานสากล” พร้อมทั้งกำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า  “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index: CPI)  สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสังคมท่ีมีพฤติกรรมร่วม
ต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อม
เกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกกำลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการ
เปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ 
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สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยมีปัจจัยความสำเร็จ คือมีกระบวนการทำงานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานเชิงรุก สามารถ
ป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพมีการบูรณาการการทำงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย 
ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบ
และกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic 
Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต และมีความเชื่อมโยงกับ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมี
ความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 
6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0  
โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปี
แรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทย
ไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  

 สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดแนวทางการจัดทำ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จึงนำมาสู ่การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ 
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 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นกรอบทิศทาง 
ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญ อันจะส่งผล
ให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  
 

ข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

1. สถานที่ตั้ง  
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนปราสาท  ถนน
โชคชัย-เดชอุดม  ตำบลกังแอน  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  ระยะทางห่างจากจังหวัดสุรินทร์  ประมาณ 30 
กิโลเมตร  ตามเส้นทางหมายเลข 214 (สุรินทร์-ช่องจอม)  รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในเขตท้องที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปราสาท อำเภอสังขะ อำเภอกาบเชิง อำเภอบัวเชด อำเภอศรีณรงค์ อำเภอพนม
ดงรัก 
  ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์  เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ตั้งอยู่ระหว่าง  เส้นละติจูด ที่ 
14 องศา 19 ลิปดา 45 ลิปดาเหนือ และ 14 องศา  53 ลิปดา  56 ฟิลิปดาเหนือ  เส้นลองติจูดที่ 103 องศา  13 
ลิปดา 43 ฟิลิปดา และ 104 องศา 3 ลิปดา 42 ฟิลิปดาตะวันออก  รวมพ้ืนที่ทั้งสิ้น  3,698.836 ตารางกิโลเมตร 

2.  อาณาเขต 
  ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  อำเภอลำดวน  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
  ทิศใต้    ติดต่อกับ  ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อำเภอปรางก์กู่  อำเภอขุขันธ์  และอำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  อำเภอบ้านกรวด  อำเภอประโคนชัย  และอำเภอพลับพลาไชย 
         จังหวัดบุรีรัมย์ 

3. การติดต่อสื่อสาร 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3  เน้นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา  โดยมีเว็บไซด์หลัก คือ www.surin3.go.th  หมายเลขโทรศัพท ์  ที่ใช้ในการติดต่อ 
มีดังนี้ 
  - หน้าห้องผู้อำนวยการ    0 4455 2347  โทรสาร 0 4455 1347 
  - กลุ่มอำนวยการ     0 4455 1333  โทรสาร 0 4455 2052 
  - กลุ่มนโยบายและแผน     0 4455 2350 
  - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    และการสื่อสาร       0 4455 2349 
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  - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   0 4455 1374 
  - กลุ่มบริหารงานบุคคล     0 4455 2351 
  - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  0 4455 2351 
  - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 0 4455 2352 
  - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   0 4455 2349 
  - กลุ่มกฎหมายและคดี     0-8154-5948 
  - หน่วยตรวจสอบภายใน    0 4455 1374 

4. เส้นทางคมนาคม 
   มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ที่สำคัญ 2 เส้นทาง ดังนี้ 
  1. ถนนโชคชัย-เดชอุดม (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24) ผ่านเขตพ้ืนที่บริการเป็นระยะทาง
ประมาณ 100 กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 450 กิโลเมตร 
  2. ถนนสุรินทร์-ช่องจอม (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 214) ผ่านเขตพ้ืนที่บริการเป็นระยะทาง
ประมาณ 60 กิโลเมตร 
 

5. แผนที่จังหวัดสุรินทร ์
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6. การแบ่งส่วนราชการ 
  6.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จัดตั้งตามมาตรา 37 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ตามมาตรา 34 (1) และ
มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และตามข้อ 3 และข้อ 6 
แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ 3 และข้อ 6 
รวมทั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศจัดตั้งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 225 เขต 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ประกอบไปด้วย อำเภอ 6 อำเภอ  คือ  อำเภอปราสาท  
อำเภอสังขะ  อำเภอกาบเชิง  อำเภอบัวเชด  อำเภอศรีณรงค์  และอำเภอพนมดงรัก        แบ่งส่วนราชการตาม
โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ ตามแผนภาพ  ที่ 1  ดังนี้ 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1  แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและ     

การสื่อสาร 

กลุ่มบริการงานการเงิน

และสินทรัพย์ 

กลุ่มส่งเสริมการ

จัดการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผล 

กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 

กลุ่มนโยบาย

และแผน 

กลุ่มอำนวยการ 

กลุ่มพัฒนาครู      

และบุคลากร        

ทางการศึกษา 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
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  6.2  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   แบ่งสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน     ท้องที่
อำเภอเดียวกันเป็นเครือข่ายการจัดการศึกษา จำนวน  23  เครือข่ายการจัดการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
   1) อำเภอปราสาท  มีจำนวน 8  เครือข่าย จำนวน  75  โรงเรียน 
   2) อำเภอสังขะ        มีจำนวน 6  เครือข่าย จำนวน  64  โรงเรียน 
   3) อำเภอกาบเชิง  มีจำนวน 3  เครือข่าย จำนวน  28  โรงเรียน 
   4) อำเภอบัวเชด       มีจำนวน 2  เครือข่าย จำนวน  22  โรงเรียน 
   5) อำเภอศรีณรงค์  มีจำนวน 2  เครือข่าย จำนวน  27  โรงเรียน 
   6) อำเภอพนมดงรัก  มีจำนวน 2  เครือข่าย จำนวน  17  โรงเรียน 

7. อำนาจหน้าที่ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีอำนาจหน้าที่ตามข้อ 6                      
แห่งกฎกระทรวศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  7.1  จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง  กับ
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
  7.2  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  รวมทั้งกำกับตรวจสอบ  ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
  7.3  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7.4  กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7.5  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7.6  ประสานการระดมทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด และ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7.7  จดัระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7.8 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง             
บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบหลากหลายใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7.9 ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุน สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา ในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  7.10 ประสาน ส่งเสริม ดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา 
  7.11 ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์การหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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  7.12 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจกรรมภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

8. ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 
  8.1 นางภานิชา  อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 

  8.2 นายพิชิต  หอมนวล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 

  8.3 นายเดชา  การรัมย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 

  8.4 นายสำราญ  อยู่นาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุรนิทร์ เขต 3 

 

9. ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
   สุรินทร์ เขต 3 
  9.1 นายวีรวัฒน์  พรหมบุตร  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
  9.2 นางนงลักษณ์  บึ้งชัยภูมิ  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
  9.3 นายเทพฤทธิ์  ศรีฤทธิไกร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
                  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี 
           สารสนเทศและการสื่อสาร 
  9.4 นางพิกุล  ธงไชย   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  9.5 นายพิศาล  ฉันท์ทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   9.6 นางสาวสุวรรณ์นี  สวยรปู นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
            ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  9.7 นายบุญเจริญ  บุญเชิด  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
           การจัดการศึกษา 
  9.8 นางอรทัย  ศรีฤทธิไกร  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  9.9 นายพิศาล  ฉันท์ทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ปฏิบัติหน้าที่ 
              ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
  9.10 นางสาวกาญจนา  ใบพลูทอง  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
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10. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
  10.1 ข้อมูลด้านปริมาณ 
   10.1.1 ข้อมูลทั่วไป 
ตารางท่ี 1  แสดงจำนวนพื้นที่ประชากร องค์กร หมู่บ้าน และครัวเรือน ในเขตพ้ืนที่การศึกษา (ทุกกลุ่มอายุ) 

 
ที ่

 
อำเภอ 

เนื้อท่ี 
(ต.ร.กม) 

ระยะทาง   
จากอำเภอ   

ถึงเขตพ้ืนที่ฯ 

จำนวน
เทศบาล 

จำนวนองค์กร
ปกครอง   

ส่วนท้องถิ่น 

จำนวน
ตำบล 

จำนวน
หมู่บ้าน 

1 ปราสาท 908.84 - 3 17 18 241 
2 สังขะ 1,009.00 50 1 12 12 188 
3 กาบเชิง 574.00 25 2 4 6 86 
4 บัวเชด 479.00 70 1 6 6 68 
5 ศรีณรงค์ 410.00 78 - 5 5 61 
6 พนมดงรัก 308.00 30 - 4 4 55 

รวม 7 48 51 695 
ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ปี  2563 
   10.1.2 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา                 
สุรินทร์ เขต 3 
        1) จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่จัดการศึกษา 

ตารางท่ี 2  แสดงข้อมูลจำนวนโรงเรียน จำแนกตามระดับชั้นที่จัดการศึกษา 
ระดับชั้นที่จัดการศึกษา จำนวนโรงเรียน 

ชั้นอนุบาล 1  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 6 
ชั้นอนุบาล 2  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 145 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1 
ชั้นอนุบาล 1  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2 
ชั้นอนุบาล 2  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 76 
ชั้นอนุบาล 1  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 0 
ชั้นอนุบาล 2  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3 

รวม 233 
ที่มา : ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่  20  กรกฎาคม  2563  (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         และการสื่อสาร) 
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    2) จำนวนโรงเรียนจำแนกขนาดตามจำนวนนักเรียน 

ตารางท่ี 3  แสดงข้อมูลจำนวนโรงเรียน จำแนกตามระดับชั้นที่จัดการศึกษา 
 

ขนาด (จำนวนนักเรียน) จำนวนโรงเรียน 
ขนาดที่ 1  (นักเรียน 120 คนลงมา) 65 
ขนาดที่ 2  (นักเรียน 121-200 คน) 68 
ขนาดที่ 3  (นักเรียน 201-300 คน) 54 
ขนาดที่ 4  (นักเรียน 301-499 คน) 42 
ขนาดที่ 5  (นักเรียน 500-1,499 คน) 3 
ขนาดที่ 6  (นักเรียน 1,500-2,499 คน) 1 
ขนาดที่ 7  (นักเรียน 2,500 คนข้ึนไป) 0 

รวม 233 
ที่มา : ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่  20  กรกฎาคม  2563  (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         และการสื่อสาร) 
 
    3)  จำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก 

ตารางท่ี 4  แสดงข้อมูลจำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก จำแนกตามจำนวนนักเรียน 
จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน 

ไม่มีนักเรียน 0 
นักเรียน 1-20 คน 0 
นักเรียน 21-40 คน 1 
นักเรียน 41-60 คน 12 
นักเรียน 61-80 คน 13 
นักเรียน 81-100 คน 23 
นักเรียน 101-120 คน 16 

รวม 65 
ที่มา : ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่  20  กรกฎาคม  2563  (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        และการสื่อสาร) 
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    4)  ข้อมูลจำนวนนักเรียน ห้องเรียน ครู และอัตราส่วน ห้องเรียน : นักเรียน  
                   ปีการศึกษา 2563 

ตารางท่ี 5  แสดงจำนวนโรงเรียน นักเรียน และครูในสังกัด จำแนกรายอำเภอ 
 
ที ่

 
อำเภอ 

จำนวน 
รร. 

จำนวนนักเรียน 
จำนวน

ห้องเรียน 

จำนวนครู อัตราส่วน 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ห้อง:

นร. 
คร:ูนร. 

1 ปราสาท 75 7,811 7,649 15,460 716 259 623 882 2 : 43 2 : 35 

2 สังขะ 64 7,166 6,772 13,938 632 241 580 821 1 : 22 1 : 17 

3 กาบเชิง 28 3535 3,286 6,761 287 132 265 397 2 : 47 1 : 17 

4 บัวเชด 22 2,380 2,175 4,555 212 87 192 279 2 : 43 3 : 49 

5 ศรีณรงค์ 27 2,683 2,586 5,269 262 112 224 336 1 : 20 2 : 35 

6 พนมดงรัก 17 2,076 2,008 4,084 172 78 157 235 4 : 95 3 : 47 

 รวม 233 25,651 24,416 50,067 2,281 909 2,041 2,950 1 : 22 1 : 17 

ที่มา : ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่  20  กรกฎาคม  2563  (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ   
        และการสื่อสาร)ข้อมูลครู  ณ วันที่  20  กรกฎาคม  2563  (กลุ่มบริหารงานบุคคล) 
 
   5)  ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน 

ตารางท่ี 6  แสดงจำนวนนักเรียนและห้องเรียน จำแนกรายชั้น ปีการศึกษา 2563 
ชั้น จำนวน จำนวนนักเรียน อัตราส่วน 

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ห้องเรียน : นักเรียน 
ระดับก่อนประถมศึกษา      
อนุบาลปีที่ 1 8 57 51 108 1 : 13 
อนุบาลปีที่ 2 253 2,493 2,415 4,908 1 : 19 
อนุบาลปีที่ 3 259 2,583 2,585 5,168 1 : 20 

รวมก่อนประถมศึกษา 520 5,133 2,051 10,184 1 : 19 
ระดับประถมศึกษา      
ประถมศึกษาปีที่ 1 251 2,783 2,592 5,375 1 : 21 
ประถมศึกษาปีที่ 2  255 2,977 2,830 5,830 1 : 23 
ประถมศึกษาปีที่ 3 252 2,995 2,824 5,819 1 : 23 
ประถมศึกษาปีที่ 4 248 2,771 2,659 5,430 1 : 22 
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ชั้น จำนวน จำนวนนักเรียน อัตราส่วน 
ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ห้องเรียน : นักเรียน 

ประถมศึกษาปีที่ 5 250 2,878 2,802 5,680 1 : 23 
ประถมศึกษาปีที่ 6 247 2,750 2,642 5,392 1 : 22 

รวมประถมศึกษา 1,503 17,154 16,372 33,526 1 : 22 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      
มัธยมศึกษาปีที่ 1 84 1,236 998 2,234 1 : 27 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 83 1,045 975 2,020 1 : 24 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 82 1,033 924 1,957 1 : 24 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 249 3,314 2,897 6,211 1 : 25 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)      
มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 16 22 38 1 : 13 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 15 34 49 1 : 16 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 19 40 59 1 : 20 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 9 50 96 146 1 : 16 

รวมทั้งสิ้น 2,281 25,651 24,416 50,067 1 : 22 
ที่มา : ข้อมูลนักเรยีน ณ วันที่  20  กรกฎาคม  2563  (กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร) 

          6)  จำนวนนักเรียนในสังกัด 
ตารางท่ี 7  แสดงจำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกตามระบบการศึกษาและรายอำเภอ 

 
ที ่

 
อำเภอ 

ระดับการศึกษา  
รวมทุกระดับ ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ทวิศึกษา) 

1 ปราสาท 3,144 10,853 1,463 - 15,460 
2 สังขะ 2,856 9,183 1,899 - 13,938 
3 กาบเชิง 1,420 4,424 919 - 6,761 
4 บัวเชด 930 3,160 427 38 4,555 
5 ศรีณรงค์ 1,060 3,199 952 58 5,269 
6 พนมดงรัก 774 2,709 551 50 4,084 
 รวม 10,184 33,526 6,211 146 50,067 

ที่มา : ข้อมูลนักเรยีน ณ วันที่  20  กรกฎาคม  2563  (กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร) 
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 7) จำนวนบุคลากรภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
ตารางท่ี 8  แสดงจำนวนบุคลากรภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา จำแนกตามตำแหน่งและกลุ่ม 

 
ที ่

 
กลุ่ม/หน่วย 

บุคลากรภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผอ./ 

รอง ผอ. 
ศึกษา 
นิเทศก์ 

บุคลากรทาง 
การศึกษา 

ลูกจ้าง 
ประจำ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม
ทั้งสิ้น 

1 สพป.สุรินทร์ เขต 3 4     4 
2 กลุ่มอำนวยการ   6 3 7 16 
3 กลุ่มนโยบายและแผน   4  1 5 
4 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  1  1 2 

5 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   5  3 8 
6 กลุ่มบริหารงานบุคคล   6  2 8 
7 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   1   1 
8 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

การจัดการศึกษา 
 14   1 15 

9 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   7 1  8 
10 กลุ่มกฎหมายและคดี     1 1 
11 หน่วยตรวจสอบภายใน   2   2 
 รวม 4 14 32 4 16 70 

ที่มา : ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา ณ วันที่  1  ตุลาคม 2563 
 
  8) แสดงจำนวนบุคลากร  

ตารางท่ี 9  แสดงจำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภท 
ที ่ ประเภทบุคลากร จำนวน (คน) 
1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 
2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 
3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย 8 
4 ศึกษานิเทศก์   13 
5 บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (2) 25 
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 217 
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ที ่ ประเภทบุคลากร จำนวน (คน) 
7 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 5 
8 ข้าราชการครูสายผู้สอน 2,598 
9 พนักงานราชการ 185 
10 ครูอัตราจ้าง 65 
11 ลูกจ้างประจำ 74 
12 ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน 231 
13 ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน นักการภารโรง 75 
14 ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงาน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 49 

 รวม 3,549 
ที่มา : ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) 
 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดำเนนิงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิด
การพัฒนานวตักรรมการประเมนิด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเกบ็ข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์
และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมนิมีประสิทธิภาพ ลดภาระ
งานด้านเอกสาร (Paperless) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้
เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                     1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 80.07  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการดำเนินงานอยู่ใน
ระดับ B   โดย ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 98.94 ชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน คือ 
ตัวขี้วัดการป้องกันการทจุริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 25 
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                   1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา 
เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเวียของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 98.94 AA  
2 การใช้งบประมาณ 91.96 A  
3 การใช้อำนาจ 96.76 AA  
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 96.58 AA  
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 96.74 AA  
6 คุณภาพการดำเนินงาน 97.32 AA  
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 94.10 A  
8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 93.11 A  
9 การเปิดเผยข้อมูล 88.50 A  
10 การป้องกันการทุจริต 25.00 F  

 
                  เมื่อเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตฟื้นที่
การศึกษากับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการ
ประเมินฯ  ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด คือมีผลคะแนนการประเมินฯ 85 คะแนนขึ้นไป นั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีเพียงตัวชี้วัดเดียวคือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่
กำหนด 
                1.3  ผลการวิเคราะห์ตามค่าน้ำหนักค่ะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล พบว่า แบบประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ที่
มีสัดส่วนค่น้ำหนักคะแนนสูงสุด  ได้แก่ แบบ IIT มีค่าน้ำหนักคะแนน  28.92   (คิดเป็นร้อยละ 94.60) รองลงมา 
ได้แก่ แบบ EIT มีค่าน้ำหนัก มีค่าน้ำหนักคะแนน 28.45    (คิดเป็นร้อยละ 92.03) และ แบบ OIT มีค่าน้ำหนัก 
คะแนน  22.70   (คิดเป็นร้อยละ 73.03)  มีสัดส่วนค่าน้ำหนักคะแนนต่ำสุด 
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        2.  อภิปรายผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ 
เขต 3  
                 จากการผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้คะแนนร้อยละ
เฉลี่ย 80.07 ซึ่ง ถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานอยู่ในระดับ  B     โดยตัวชี้วัด การปฏิบัติ
หน้าที ่ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 98.97  ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดการป้องกัน
การทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 25.00   และเรียงคะแนนประเมิน ได้ดังนี้  

1. ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่    ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย         98.97  'ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
2. ตัวขี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ        ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลีย         97.76   ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
3. ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน    ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 97.32   ซึ่งอยู่ในระดับ  AA 
4. ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.74   ซึ่งอยู่ในระดับ  AA 
5. ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.59 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
6. ตัวขี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย    94.10   ซึ่งอยู่ในระดับ  A 
7. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.11 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
8. ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย           91.96   ซึ่งอยู่ในระดับ A 
9. ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล        ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย      88.50   ซึ่งอยู่ในระดับ B 
10. ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต    ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 25.00    ซึ่งอยู่ในระดับ F 

 
จากคะแนนผลการประเมินสามารถสะท้อนปัจจัยความสำเร็จได้ว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ไดเ้ตรียมการรับการประเมินเป็นอย่างดีทั้งสามแหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
                (1) เครื่องมือ Internal Integnity and Transparency Assessment (IT) ที่ประเมินระดับการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงานที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวขี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ 
การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ใขปัญหาการทุจริต  ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้ร่วมสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และกำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพ  ภายใต้คำขวัญ “งานได้ผล คนสำราญ  องค์สำเร็จ”  เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขา 
เรื่องราชการให้เอาอุเบกขาวาง  
              (2) เครื่องมือ ExternalIntegnity and Transparency Assessment (EIT) ที่ประเมินระดับการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ประเมิน ในตัวชี้วั ดคุณภาพการดำเนินงาน 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน ซึ่งกระบวนการเก็บข้อมูลจากบุคลากรภายในและ
บุคคลภายนอกที่มาติดต่อรับบริการของหน่วยงานนั้น ดำเนินการตอบข้อมูลเป็นรายบุคคลอย่างอิสระ ผ่าน QR 
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Code หรือ link ที่ส่งผลการประเมินโดยตรงกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
และไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ให้ข้อมูล โดยข้อมูลที่ได้รับเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นผลในเชิงบวก สะท้อน
ให้เห็นว่าการประเมินนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสำนักงานอย่าง ดีมี
ความเป็นกัลยาณมิตร   

(3) เครื ่องมือการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment 
(OIT) ที่ประเมินการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถข้าถึงได้ ในตัวชี้วัด
การเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต มีความขัดเจนและสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินที่กำหนดไว้  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 

        3.1  มีผลคะแนนประเมินตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  88.50  เนื่องจากระบบเว็บไซต์ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  www.surin3.go.th  มีการเข้ามาอัพเดตแก้ไขมูลหลาย
ครั้ง ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน  2563   ซึ่งรับการแจ้งเตือนกระทรวงไอซีที  จึงทำให้ข้อมูลที่
นำไปเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ได้รับความเสียหายและไม่แสดงผลข้อมูลทั้งระบบ     
        3.2  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต    ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 25.00    ซึ่งอยู่ใน
ระดับ F   เนื่องจาก มีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบในการดำเนินงาน การประสานงานเรื่องข้อมูลยังไม่
เรียบร้อยสมบูรณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการป้องกันการทุจริต แต่ไม่ได้
จัดทำรายงานผลการป้องกันการทุจริต   

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 74.76 - - 
2559 82.42 เพิม่ขึน้ +7.66 
2560 82.78 เพิม่ขึน้ +0.36 
2561 78.44 ลดลง - 4.34 
2562 87.79 เพิม่ขึน้ +9.35 
2563 80.07 ลดลง - 7.72 

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษา เรียงตามลำดับ
คะแนนได้ ดังนี้ 
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ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 98.94 AA ผ่าน 
3 การใช้อำนาจ 97.76 AA ผ่าน 
6 คุณภาพการดำเนินงาน 97.32 AA ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 96.74 AA ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 96.58 AA ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 94.20 A ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 93.11 A ผ่าน 

2 การใช้งบประมาณ 91.96 A ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 88.50 A ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 25.00 F ไม่ผ่าน 

 

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 
ระดับ คะแนน หมายเหตุ 

AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

 

การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน  
 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น  
(มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 95)  เพียงตัวชี้วัดคือ  ตัววัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานมี
ดังนี้   
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  10. แนวทางการป้องกันการทุจริต 
   1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องจัดทำโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มี
แนวทางสอดคล้องหรือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริต 
ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต 

3) สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาต้องวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์แต่ละ
ตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น  

4) ดำเนินการทบทวนและจัดทำมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต โดยกำหนดมาตรการ 
เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล 
การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 วิสัยทัศน์:   สร้างสังคมสุจริต ต่อต้านสังคมทุจริตทุกรูปแบบ  
 พันธกิจ :  
        1. สร้างวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา และสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
        2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีความโปร่งใส สุจริต ลดขั้นตอนการทำงานเกิดประโยชน์ 
ต่อผู้รับบริการ 
        3. พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกัน การควบคุม และการตรวจสอบการทุจริต 
 เป้าประสงค์ : เ พ่ือผลักดันให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน(CPI) ของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น 
 ตัวช้ีวัดเชิงยุทธศำสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :  
            1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
            2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อการ
ทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 (เชิงปริมาณ)  
          3. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมี 
ค่านิยมร่วมต้านทุจริตมีจิตสำนึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ 
ส่วนรวม ร้อยละ 95 (เชิงคุณภาพ) 
 
ยุทธศาสตร์ที่1 : สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
             การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการการปรับสภาพ
สังคมให้ เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและการสร้างสังคมด้วยกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมใน ทุกระดับช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต เป็นการดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความเป็น
พลเมืองที่ด ีที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่
ไม่ยอมรับและ ต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ การดำเนินการจะกำหนดกลยุทธ์ แนวทางการดำเนินการตาม    
กลยุทธ์และตัวชี้วัด ความสำาเร็จเพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนำไปกำหนดเป็นแผนงาน
โครงการของส่วนราชการ ต่อไป 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
บุคลากรทุกระดับมี 
จิตส านึกและ 
พฤติกรรมที่สามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ 
ส่วนตัวและ 
ผลประโยชน์
ส่วนรวม ประพฤติ
ตนเป็น พลเมืองดี มี
คุณธรรม จริยธรรม 
สู่การเป็น บุคคล
ต้นแบบ 

1. การประกาศ 
เจตนารมณ์ 
บริหารงานด้วย
ความ ซื่อสัตย์สุจริต 
และก าหนดนโย
บาย คุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการ 
ด่าเนินงาน 

1. การประกาศ 
เจตนารมณ์/ก าหนด 
นโยบาย - การ
ประกาศเจตจ านง 
การบริหารงานด้วย 
ความซื่อสัตย์สุจริต - 
การประกาศนโยบาย 
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการ ด าเนิน
งาน - การออก/
ติดตาม แนวทางการ
ปฏิบัติ เกี่ยวกับการให้
และรับ ของขวัญ 
เพ่ือให้ บุคลากร ถือ
ปฏิบัติให้ เป็นไปตาม
นโยบายของ รัฐบาล 
และนโยบาย กระทรวง 
ในการ ส่งเสริมการ
ต่อต้าน การทุจริต 

1. ร้อยละของความ 
ส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน ตาม
แนวทางปฏิบัติ 

 

 2. สร้างจิตส านึกท่ี
ตัว บุคคลให้
ตระหนักรู้ถึง ปัญหา
และผลกระทบ ของ
การทุจริต ให้ ด ารง
ตนอย่างมี ศักดิ์ศรี
และมี เกียรติภูมิ 

2. ปลูกฝังและสร้าง 
จิตส านึกและค่านิยม 
การต่อต้านและไม่ทน 
ต่อการทุจริต - การ
ประชุมเชิง ปฏิบัติการ 
"เขตสุจริต ไม่คิด
คอร์รัปชั่น" -การ

2. ร้อยละของจ 
านวน บุคลากร
ผู้เข้าร่วม กิจกรรมมี
ความ ตระหนักรู้
และได้รับ การ
ปลูกฝังให้มีทัศนคติ 
และค่านิยมที่ไม่
ยอมรับ การทุจริต 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
วิเคราะห์ความ เสี่ยงใน
องค์กร 

 3. ปรับฐานความคิด 
บุคลากรให้สามารถ 
แยกแยะระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัว 
และผลประโยชน์ 
ส่วนรวมในการดำ 
เนินงาน 

3. ปรับฐานความคิด 
บุคลากรให้สามารถ 
แยกระหว่าง 
ลประโยชน์ส่วนตัว 
และลประโยชน์ 
ส่วนรวม - การประชุม
เชิง ปฏิบัติการ "การ
กระทำ ที่ถือเป็นเรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน" - 
การสร้างความรับรู้ 
เรื่องผลประโยชน์ทับ 
ซ้อนให้กับข้าราชการ 
ใหม่ 

3. ร้อยละของ
จำนวน บุคลากร
เป้าหมายม ีความ
ตระหนัก และปฏิบัติ
หน้าที่ให้ เป็นไปตาม
แนวทางเรื่อง 
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

1500 

 4. ส่งเสริมการสร้าง 
คุณธรรมและ 
จริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงานเพื่อ
ต่อต้าน การทุจริต 

4. ส่งเสริมกิจกรรมทำ 
ความดีเพ่ือสาธารณะ 
แบ่งปัน ลดความเห็น 
แก่ตัว โดยยึดหลัก 
พอเพียง มีวินัย สุจริต 
จิตสาธารณะ 

4. ร้อยละของ
จำนวน บุคลากรที่
ได้รับการ พัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับ 
คุณธรรมและ
จริยธรรม และ
สามารถนำความรู้ ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4:   พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้าน
การป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือ
ทำให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดขึ้นโดยอาศัย ทั้งการกำหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร และ
กลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
 1. สำนักงานเขต
พ้ืนที ่การศึกษา มี
ผลการประเมิน 

คุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการ     
ดำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย หรือ
สูงกว่า เป้าหมาย 
เพ่ือ ผลักดันให้ดัชนี 
ภาพลักษณ์คอร์รัป
ชัน (CPI) ของประเทศ 

ไทยเพ่ิมสูงขึ้น 

1. พัฒนาและ 

ยกระดับการทำงาน 

ให้สอดคล้องกับการ 

ประเมินคุณธรรม
และ ความโปร่งใสใน
การ ดำเนินงานของ 

หน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) 

1. พัฒนาเกณฑ์ 

มาตรฐานการ
ประเมิน ด้าน
คุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการ
ดำเนินงาน - การเข้า
รับการ ประเมิน
คุณธรรมและ ความ
โปร่งใส การ
ดำเนินงานของ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา (ITA) - 

การประชุมเตรียม 

ความพร้อมการ
ตอบแบบสำรวจ
หลักฐาน เชิง
ประจักษ์ ประจาปี 
2563 

1. ค่าคะแนนเฉลี่ย 

การประเมิน
คุณธรรม และความ
โปร่งใสของ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา (ITA) 

50000 
 

 2. ขับเคลื่อน
นโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ด้าน การ
ป้องกันและ 

ปราบปรามการ

2. การจัดทำ 

แผนปฏิบัติการ
ป้องกัน และ
ปราบปรามการ 

ทุจริตของสำนักงาน

2. หน่วยงานมี 
แผนปฏิบัติการ
ป้องกัน การทุจริต 
ประจำปี 2563 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด งบประมาณ 
ทุจริต และประพฤติ
มิชอบ สู่การปฏิบัติ 

เขต พ้ืนที่การศึกษา 

ประจำปี 2563 

2. เสริมสร้าง 
ภาพลักษณ์ที่ดี ใน
องค์กรและ 
สาธารณชนให้เกิด 
ความเชื่อมั่นใน
กระบวนการท่างาน 
ด้านการป้องกันและ 
ต่อต้านการทุจริต 

3. สร้างการรับรู้ 
เกี่ยวกับบทบาท 
หน้าที่ และการ 
ดำเนินงาน ในด้าน 
การส่งเสริม
จริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต 

3. สร้างสื่อ 
ประชาสัมพันธ์ แนว
สร้างสรรค ์เพ่ือให้
เข้าถึงได้ง่าย 
น่าสนใจ และ
กระตุ้นให้ประชาชน
รู้สึกร่วมเป็น ส่วน
หนึ่งในการต่อต้าน 
การทุจริต 

3. จำนวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อต้าน
การ ทุจริต เพ่ือสร้าง
การรับรู 

10,000 

 4. พัฒนารูปแบบ 
วิธีการ เนื้อหา สาระ 
และช่องทางให้ 
เหมาะสม 
สอดคล้อง กับความ
ต้องการของ 
กลุ่มเป้าหมายทุก 
ระดับ 

4. การพัฒนา
บุคลากร ผ่าน
กิจกรรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับ หน่วยงานอื่น 
(ศึกษาดูงาน) 

4. บุคลการในสังกัด
เข้า ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เกิดการ
พัฒนาการ 
ดำเนินงาน 

20,000 
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ส่วนที่ 3 
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์   เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้  

1.  การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3  ประจำ ปีงบประมาณ 2563  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำ ปีงบประมาณ 2563  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบสู่การปฏิบัติ ผลการดำเนินงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   ได้มีการ
ขับเคลื่อนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558   จนถึงปัจจุบัน 
และมีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งในปีงบประมาณ 2563  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   จะได้กำหนดโครงการ/ กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่ง
มาจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA Online เพ่ือนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าวเป็น
ข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับ
ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้เป็นแนวปฏิบัติโดยกำหนดแผนงาน/โครงการ สำคัญ 

ที ่ กิจกรรมหลัก งบประมาณ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและการ

จัดทำแผนแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

30,000.- พศจิกายน - ธันวาคม 62  

2 การสร้างความตระหนักรู้ เข้าใจเข้าถึง
เป้าหมายการดำเนินงานของเขตสุจริต 

30,000.- มีนาคม-พฤษภาคม 2563  

3 กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    70,000.-  มิถุนายน-กันยายน 2563  

   4 การประเมิน ITA Online   30,000.- กรกฎาคม 2563   
 
งบประมาณในการดำเนินงาน    -    บาท (บูรณาการการจัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  
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ปัญหา/อุปสรรค 

- ในการประชุมเพ่ือกำหนดแผนงาน/กิจกรรม ในห้วงเวลาต้นปีงบประมาณ ตุลาคม-
พฤศจิกายน 2562 การกำหนดวงเงินงบประมาณในการดำเนินงาน เป็นไปตามกรอบการใช้งบประมาณจากปีที่
ผ่านมา ไม่สอดคล้องกับการแจ้ง กรอบวงเงินจัดสรรของการดำเนินงานเขตสุจริตจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งจะดำเนินการแจ้งใน เดือนมีนาคม 2563  

ข้อเสนอแนะ  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรมีการปรับแผนงาน/โครงการ หลังจากได้รับแจ้งจัดสรร  
 ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563  

 

  กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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2. การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตและจัดทำแผนลดความเสี่ยงของ
องค์กร  

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ และมีความตระหนัก ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทาง
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง (โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยงของแต่ละกลุ่ม
งาน) เพ่ือกำหนดเป็นแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  

เป้าหมาย 
            เชิงปริมาณ บุคลากรในสังกัด สพป.สุรินทร์  เขต 3  ทุกคน  

                   เชิงคุณภาพ 
            1) บุคลากรที่เข้ากิจกรรมร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง 
ของตนเอง กลุ่ม/หน่วย และขององค์กร  
            2) บุคลากรในสังกัดทุกคนสามารถและร่วมกับวางแผนในการกำจัดความเสี่ยงร่วมกัน 
นางภานิชา  อินทร์ช้าง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 

มอบให้ นายฉลาด  สาโยธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็น
ประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการการวิเคราะห์ความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตหรือ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน การประชุมฯ การดำเนินงาน ทั้งให้ความรู้ และเปิดโอกาส ให้แต่ละกลุ่มงานไปวิเคราะห์
ความเสี่ยง (โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง) จากนั้นนำผลจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ได้ แต่ละกลุ่มงาน มา
รวมและวิเคราะห์เป็นความเสี่ยงในภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เขตพ้ืนที่การศึกษาจำนวน 4 ประเด็นหลักดังนี้  

          1. การปฏิบัติงานไม่เต็มตามเวลาราชการ  
          2. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่เก่ียวข้อง  

3. การวิเคราะห์งานไม่เป็นไปตามภารกิจงานทำให้งานล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด  
4. การใช้ทรัพยากรของทางราชการไปใช้งานส่วนตัว  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จัดกิจกรรมจัดการความเสี่ยง

ของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
หลากหลายกิจกรรม อาทิเช่น  

 1. กิจกรรมการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  
2. กิจกรรมปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 

ผลประโยชน์ส่วนรวม  
3. กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
4. การมอบนโยบายในการทำงาน  
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5. กิจกรรม PLC วิเคราะห์ภารกิจงานในแต่ละกลุ่ม/หน่วย  
6. กิจกรรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้ง On line และ Off line  
     7.1  ทำจดหมายข่าว (E-news)  
     7.2 เว็บไซต์  
     7.3 Facebook : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
 8. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์/ จิตอาสา  
9. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ที่เก่ียวข้อง มีส่วนร่วมในการ บริหาร หรือให้

ข้อเสนอแนะ เป็นต้น  
         งบประมาณในการดำเนินงาน   งบประมาณแผนงานที่ตั้งไว้ 50,000 บาท   
          ผลการเบิกจ่ายตามโครงการ จำนวน 50,000 บาท เนื่องจากนำกิจกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาบูรณา
การกับการจัดมาตรการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียจากผู้รับบริการ จึงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วน
ค่าตอบแทนวิทยากร  
ปัญหา/ อุปสรรค/แนวการแก้ไข   
           1.ระยะเวลาในการทำกิจกรรมแต่ละกิจกรรมต้องพร้อมกันในภาพของเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่ง ข้าราชการ
และบุคลากรหลายคน หลายกลุ่ม มีวัน เวลา ไม่ตรงกัน  
         2. ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ) 2019COVID19  ทำให้การดำเนินงาน
กิจกรรมไมเ่ป็นไปตามโครงการ หรือ เป็นไปตามปฏิทินแผนงาน ่ได้กำหนดไว้โดยสามารถดำเนินการได้หลังจาก
จังหวัดสสุรินทร์ประกาศผ่อนปรนมาตรการการรวมกลุ่มหรือการจัดประชุม  ไม่เกิน 50 คน  
 
ข้อเสนอแนะ  
      ต้องสร้างความตระหนัก เน้นย้ำเรื่องวัฒนธรรมองค์กร และความเป็นหนึ่งเดียวขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
                                                      ภาพกิจกรรม  

ประธานเปิดการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มงาน  โดยท่าน รองฉลาด  สาโยธา 
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การประชมุแลกเปล่ียนเรียนรูใ้นหวัขอ้ท างานอยา่งใหไ้ดต้ามมาตรการและตวัชีว้ดั ระหวา่งกลุ่มต่าง ๆ ในส านกังาน 

 
 

การประชมุแลกเปล่ียนเรียนรูใ้นหวัขอ้ ท างานอยา่งใหไ้ดต้ามมาตรการและตวัชีว้ดั ระหวา่งกลุ่มตา่ง ๆ ในส านกังาน 
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  3.กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในสถานศึกษา   

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้บุคลากรทุกคนทุกระดับรับทราบเจตจำนงและนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 

ดำเนินงาน 
             เป้าหมาย  
                เชิงปริมาณ  บุคลากรในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3  และผู้บริหารโรงเรียน ทุกคน  
               เชิงคุณภาพ  บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม รับทราบเจตจำนงและนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน  
              ผลการดำเนินงาน การดำเนินงานประกาศเจตนารมณ์และกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใน
ในการดำเนินงานของสำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีผลการดำเนินงานดังนี้  
                 ทุกคนที่เข้าร่วมประชุม มีความรู้ความเข้าในเจตนารมณ์และกำหนดนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน และนำไปปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเอง 
               งบประมาณที่ใช้   จำนวน   38,000  บาท   งบบูรณาการใช้ร่วมกับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
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      ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข  
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ทำให้การ

ดำเนินงาน กิจกรรมไม่เป็นไปตามปฏิทินแผนงาน/โครงการที่ได้กำหนดไว้  
       ข้อเสนอแนะ  
                    การจัดกิจกรรมสามารถบูรณาการอย่างต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืน  
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  
           บุคลากรทุกคน รับทราบเจตจำนงของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  
เขต 3   และมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น พลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ  
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 4. กิจกรรมประกาศเจตจำนง/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงาน  
วัตถุประสงค์  

2. เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับรับทราบเจตจำนงและนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงาน 
             เป้าหมาย  
                เชิงปริมาณ  บุคลากรในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3   ทุกคน  
               เชิงคุณภาพ  บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม รับทราบเจตจำนงและนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน  
              ผลการดำเนินงาน การดำเนินงานประกาศเจตนารมณ์และกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใน
ในการดำเนินงานของสำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีผลการดำเนินงานดังนี้  

1) การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยประกาศ
เจตจำนงสุจริตเป็น  2  ภาษาคือ ภาษาไทย และ  ภาษาอังกฤษ   ณ ห้องประชุมปราสาททอง  สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 โดยให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีแนวทาง การ
ปฏิบัติงานด้วยความ “ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ยิ้มทักทาย เต็มใจบริการ งานได้ผล คนสำราญ  
องค์กรสำเร็จ ”   10 ด้าน ดังนี้  
                        1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ 
                        2) ด้าน การใช้งบประมาณ  
                        3) ด้านการใช้อำนาจ  
                        4) ด้านการใช้ทรัพย์สินทางราชการ  
                        5) ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
                        6) ด้านคุณภาพการดำเนินงาน  
                        7) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร  
                        8) ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน  
                        9) ด้านการเปิดเผย ข้อมูล 
                        10) ด้านการป้องกันการทุจริต  
                 2) การกำหนดให้จัดกิจกรรมการแสดงความจงรักภักดีและปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ทุกเช้า วันจันทร์แรกของเดือน  และทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
                 3) การขับเคลื่อนนโยบาย “เขตสุจริต”ในการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง  นางภานิชา อินทร์ช้าง   
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 มอบนโยบายในการทำงานให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีส่วนร่วม และเสนอ
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แนวปฏิบัติในการทำงาน แล้วสรุปเป็นประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  เรื่อง 
แนวปฏิบัติในการทำงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 2 พฤษภาคม  2563  
 จำนวน 14 ข้อดังนี้   
               (1) การแต่งกาย  
               (2) การลงเวลามาปฏิบัติราชการ  
                (3) การอยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน 
                (4) การไปราชการ  
                (5) การไปร่วมงาน ราชพิธี/ งานพิธีต่าง ๆ 
                (6) การเสนองานให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                (7) การบันทึกงานเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                (8) การพิมพ์หนังสือราชการ  
                (9) การจัดทำขั้นตอนกระบวนการงานและปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน  
               (10) การบริหารโครงการที่มีการประชุม/ สัมมนา 
                (11) การยืมเงินไปราชการ  
                (12) การดำเนินการนอกเหนือ โครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  
                (13) การจัดสถานที่ทำงาน  
                (14) การทำงานในฐานะผู้ให้บริการ ให้บริการโดย “เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขา เรื่องราชการให้เอา
อุเบกขาวาง  ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง รวดเร็ว ยิ้มแย้ม ทักทายเต็มใจให้บริการ งานได้ผล คนสำราญ องค์กร
สำเร็จ”  งบประมาณในการดำเนินงาน  งบประมาณกิจกรรม 5,000 บาท สามารถดำเนินการใช้จ่ายเป็นไปตาม
แผนงาน 5,000 บาท    
      ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไข  

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ทำให้การ
ดำเนินงาน กิจกรรมไม่เป็นไปตามปฏิทินแผนงาน/โครงการที่ได้กำหนดไว้  
       ข้อเสนอแนะ  
                    การจัดกิจกรรมสามารถบูรณาการอย่างต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืน  
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  
           บุคลากรทุกคน รับทราบเจตจำนงของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  
เขต 3   และมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น พลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ  
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                                        ภาพกิจกรรมการดำเนินการกิจกรรมโครงการ 
 

 

 
 

  
 

5. การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน  
          วัตถุประสงค์  
                    เพ่ือสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดำเนินงาน ในด้านการส่งเสริมจริยธรรมและ
ต่อต้านการทุจริต  
           เป้าหมาย  
             เชิงปริมาณ  จำนวนรูปแบบการประชาสัมพันธ์ในด้านการต่อต้านการทุจริต เพ่ือสร้างการรับรู้  
            เชิงคุณภาพ   เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในองค์กรและสาธารณชนให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ทำงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต   
    ผลการดำเนนิงาน    
               กิจกรรมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสร้างความตระหนัก จัดการความเสี่ยง
ของ การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ทั้งนี ้เพ่ือเตือนใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน ให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
ให้บริการฉับไว โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกท้ังเพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3  ได ้ร่วมกันขับเคลื่อนเขตให้เป็น “เขตสุจริต” และเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
และบุคลากรทางการ ศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ได้รับทราบกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเว็บไซต์ ดังนี้ เว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 www.surin3.go.th 
                Facebook : https://web.facebook.com/prsurin3/?_rdc=1&_rd ใช้ชื่อว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  

http://www.surin3.go.th/
https://web.facebook.com/prsurin3/?_rdc=1&_rd
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งบประมาณในการดำเนินงาน  
         งบประมาณท่ีตั้งไว้ในแผนงาน 5,000 บาท  
          ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ   5,000 บาท   
ปัญหา/ อุปสรรค/แนวการแก้ไข   ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะ  ไม่มี  
 
 6. กิจกรรมทำความดี เพื่อสาธารณะ  แบ่งปัน ลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิต
สาธารณะ  

 วัตถุประสงค์  
           เพ่ือให้บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 ได้ร่วมกิจกรรมทำ 
ความดี เพื่อสาธารณะ แบ่งปันและลดความเห็นแก่ตัว โดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ 
เป้าหมาย     
     เชิงปริมาณ  ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
จำนวน 69  คน  
     เชิงคุณภาพ   บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน 
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรมสู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 
 ผลการดำเนินงาน    บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 ร่วมกันกำหนด
กิจกรรมสำคัญ เพ่ือทำความดี เพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563   จำนวน 3 กิจกรรม  ได้แก่ 
            1. กิจกรรม 5 ส สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) 

        2. กิจกรรมระดมทุน กิจกรรมเดินวิ่งแบ่งปันให้น้อง สร้างบ้านให้กับนักเรียนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยอย่าง
ปลอดภัย   จำนวน  8  หลัง  งบประมาณ  680,000  บาท  
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        3. กิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพ่ือสังคม จัดทำหน้ากากอนามัย  ทำ FACE SHIELD  ระดมทุนเพ่ือ
เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ทางแพทย์  มอบให้กับโรงพยาบาล ที่อยู่ใน 6 อำเภอของเขตบริการ  จำนวนเงิน
งบประมาณในการดำเนินงาน จำนวน   255,525   บาท   
ปัญหา/ อุปสรรค/แนวการแก้ไข      

              ไม่มี 
           ขัอเสนอแนะ 
                ไม่มี 

กิจกรรมเดิน  วิ่ง  ไปด้วยกัน แบ่งปันให้น้อง 

 
เพ่ือระดมทุนไปสร้างบ้านให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน ไม่มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย  ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  จำนวน  8  หลัง   คือ  
1  เด็กชายปณชัย – เด็กชายโชติกะ – เด็กหญิงธัญจิรา  นนจุมจัง   โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร  (40.000.) 
1. เด็กหญิงนันธิดา – เด็กหญิงมณีแก้ว  โพธิ์เงิน  โรงเรียนบ้านมหาชัย (100,000.-) 
2. นางสาวญาณิศา  เกษหอม   โรงเรียนบ้านสะเดา        (100,000.-) 
3. เด็กหญิงกานต์ดา  ชัยสีดา   โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) (100,000.-) 



 
40 

 

4. เด็กชายชิษณพงศ์ สนธิลา    โรงเรียนดมวิทยาคาร     (100,000.-) 
5. เด็กหญิงวรรณฤดี  คำภานุ    โรงเรียนวันเจริญสามัคคี (100,000.-) 
6. เด็กชายพลวัต  เมินธนู โรงเรียนบ้านตาเมียง   (100,000.-) 
7. เด็กหญิงชมพูนุช  ห่อทอง  โรงเรียนบ้านลำพุก  (40,000.-) 
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                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3   สมทบทุนจำนวนเงิน   255,525   บาท   

(.-สองแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน.-)   จากคณะผู้บริหารการศึกษา   ผู้บริหารสถานศึกษา  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   และผู้มีจิตศรัทธา    เพ่ือช่วยเหลือทีมแพทย์ และบุคลากรทางการ 

แพทย์  ในการป้องกันและการแพร่กระจายไวรัสโคโรน่า 2019 ขณะปฏิบัติหน้าที่   โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์   ได้แก่   อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย

ส่วนบุคคล (PPE) , ชุดพลาสติกกันน้ำ  , หน้ากากป้องกันใบหน้า FACE SHIELD , หน้ากากอนามัย , หน้ากาก

อนามัย รุ่น N95 , หมวกคลุมผมตัวหนอน และเจลล้างมือแอลกอฮอล์   มอบให้แก่โรงพยาบาลปราสาท , 

โรงพยาบาลกาบเชิง , โรงพยาบาลพนมดงรัก , โรงพยาบาลสังขะ , โรงพยาบาลบัวเชด และโรงพยาบาลศรีณรงค์ 

ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ในการนี้สำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 20,000 บาท (.-สองหมื่นบาทถ้วน.-) 

ให้แก่โรงพยาบาลปราสาทด้วย   ทั้งนี้นางภานิชา  อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้มอบหมายให้นายฉลาด  

สาโยธา   รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3   พร้อมด้วยนายพิชิต   หอมนวล   รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 , นายเดชา   

การรัมย์   รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 , นางอรทัย  ศรีฤทธิไกร   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , บุคลากรใน

สำนักงานฯ , นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา 6 อำเภอ และประธานเครือข่ายการจัดการศึกษา 23 เครือข่าย 

เป็นตัวแทนนำอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาลทั้ง 6 อำเภอ ระหว่างวันที่ 3 - 16 เมษายน 2563  

ภาพการด าเนินงาน  มอบอปุกรณ์ทางการแพทย ์
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ภาพการด าเนินงาน  มอบอปุกรณ์ทางการแพทย ์
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        7. กิจกรรมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หนว่ยงาน ภาครัฐ (ITA Online) และเตรียมความพร้อมการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ประจำปี 2563  
            วัตถุประสงค์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน  
                    ครั้งที่ 1 วันที ่2 พฤษภาคม  2563 นางภานิชา  อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) เพ่ือชี้แจงเกณฑ์การประเมิน ITA Online 
และคำสั่งคณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงาน OIT ณ ห้องประชุมตาเมือนทม  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
                    ครั้งที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นางภานิชา  อินทร์ช้าง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือเตรียมการรับการประเมิน 
ITA Online เพ่ือวิเคราะห์ผลการรายงานจากคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมปราสาททอง  สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
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                    ครั้งที่ 3 วันที่ 5 กรกฏาคม 2563  นายเดชา  การรัมย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนเขตสุจริต โรงเรียนสุจริต และการ
ประเมิน ITA และเปิดโอกาสให้บุคลากร ทางการศึกษาทุกคนบนเขตพื้นที่การศึกษาที่ปฏิบัติงาน ณ เขตพ้ืนที่ตั้งแต่ 
1 ปีขึ้นไปในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในเขต ประเมิน IIT (I1-I30)   
    งบประมาณ งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนงาน/โครงการ 30,000 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  30,000 บาท  
 ปัญหา/ อุปสรรค/แนวการแก้ไข  
             เนื่องจากเกณฑ์การประเมิน ITA Online ในปีงบประมาณ 2563 ปรับเปลี่ยนจากปีงบประมาณ 2562 
ทำให้การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานมีความยุ่งยากมากข้ึน จำเป็นจะต้องดำเนินการประชุมชี้แจง ตรวจสอบ และ 
รับรองรายงานผลการดำเนินงานเพื่อความถูกต้องและครบถ้วน  
 ข้อเสนอแนะ  
               ไม่มี  
8. กิจกรรม 5 ส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) 
    วัตถุประสงค ์เพ่ือให้บุคลากรทุกคน ดูแลสถานทำงานให้น่าอยู่ น่าดู น่ามอง น่าทำงาน   
     เป้าหมาย  
      เชิงปริมาณ   บุคลากรทุกคน 
      เชิงคุณภาพ   บุคลากรมีความรักความสามัคคี ดูแลสำนักงานเหมือนบ้านของตนเอง  
     งบประมาณ   ไม่ใช้งบประมาณ  
     ปัญหา/ อุปสรรค/แนวการแก้ไข  
                       ไม่มี 
       ข้อเสนอแนะ       ไม่มี  
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ส่วนที4่  
ผลการดำเนินการ/ ประโยชน์ที่ได้รับ/ ปัจจัยความสำเร็จ/  

บทเรียนที่ได้รับ ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ 
 

                        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้ขับเคลื่อนสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ให้เป็น “เขตสุจริต” ที่ยั่งยืน โดยมีการดำเนินการแผนงานโครงการ มี
กิจกรรม สำคัญดังนี้  

1. การประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณ 2563 โดยเชิญตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเขตทุกคน ประชุม 
เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ SWOT เขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งนี้เพ่ือนำผลที่ได้จากการ SWOT กำหนดทิศทางการ ขับเคลื่อน
เขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็น “เขตสุจริต” และกำหนดวิสัยทัศน์เขตพ้ืนที่การศึกษา  

2. การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยประกาศ เจตจำนง
สุจริตเป็น 2 ภาษาคือ ภาษาไทย และ  ภาษาอังกฤษ  
         3. การแสดงความจงรักภักดีและปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทุกเช้าวันจันทร์ และ
ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
 4. การมอบหมายนโยบาย “เขตสุจริต” ในการปฏิบัติงาน  
          5. การประชุมปฏิบัติการการวิเคราะห์ความเสี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
          6. การปรับฐานความคิดของบุคลากร ให้สามารถแยกแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน ผลประโยชน์
ส่วนรวม โดยการประชุมปฏิบัติการ "การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและความเสี่ยงใน การทุจริต" 
โดยเชิญวิทยากรจาก ป.ป.ช.จงัหวัดเชียงใหม่ มาให้ความรู้  
          7. การประกาศนโยบายงดรับของขวัญทุกเทศกาล (NO GIFT POLICY) เพ่ือส่งเสริม มาตรการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาสุ
รินทร  เขต 3  
           8. การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนเขตสุจริตและเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ปีงบประมาณ 2563  
           9. การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพ่ือชี้แจง
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษา พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเติมเต็มของ คณะกรรมการ    
ก.ต.ป.น. โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น “เขตสุจริต” และเตรียมรับการ ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ปีงบประมาณ 2563  
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            10. การพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เอ้ือและเป็นเชิงสัญลักษณ์ ในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  
              11. การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความตระหนักและปลุกจิตสำนึก ให้ทุกคนปฏิบัติงาน ด้วย
ความเต็มใจ โปร่งใส ถูกต้องและตรวจสอบได้ทั้ง On line และ Off line  
             12. การเปิดโอกาสให้กลุ่มงานทุกกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นและเป็นผู้นำในการทำกิจกรรม เพ่ือส่วนรวม 
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กร เป็นต้น จากการ
ดำเนินการดังกล่าว ส่งผลต่อผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ครูและนักเรียน  
                     1. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 
3 ทุกคน มีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจในการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้าน การ
ทุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ประจำปี
งบประมาณ 2563  
                      2. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 
3 ทุกคน ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต และ การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ประจำปี งบประมาณ 
2563 
                     3. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 
3  ทุกคน มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเก่ียวกับการขับเคลื่อนเขตสุจริตด้วยกระบวนการ PLC บ่อย
ขึ้น ทำให้ได้ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะที่ตรงประเด็น  

5. การดำเนินงานทุกงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  มีการ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน ทางเว็บไซต์เขตพ้ืนที่การศึกษา www.srn3.go.th สามารถ ตรวจสอบ ความโปร่งใส 
ความชัดเจนของการดำเนินการได้  
                   6. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3  ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบผลการดำเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ง่าย และรวดเร็ว
ผ่านเว็บไซต์ ไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น  
                   7. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความตื่นตัว/ตระหนักและ เห็น
ความส าคัญของการบริหารงานที่ประกาศเจตจำนงชัดเจนเรื่องการทำงานแบบซื่อสัตย์สุจริต และการให้บริการ
ด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบได้ พร้อมสำหรับการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต เพ่ือเป็น ฟันเฟืองอีก
อันหนึ่งในการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3  เป็นเขตสุจริต  
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                   8. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสสุรินทร์  เขต 
3  มีการปรับพฤติกรรมการทำงานให้ถูกกฎระเบียบ รู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน ผลประโยชน์รวม และ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนมากยิ่งข้ึน  

9. มีจดหมายข่าว (e-news) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการด าเนินงานขับเคลื่อนเขตสุจริต ทาง
ออนไลน์ และจัดทำเป็นเอกสาร อย่างเป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง 

 งบประมาณในการดำเนินงาน ได้รับจัดสรรจากสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                  จำนวนเงิน 150,000 บาท สามารถเบิกจ่าย จำนวนเงิน 150,000 บาท  
เป็นไปตามแผนการป้องกันการปราบการทุจริต (เขตสุจริต) ของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 
ปัจจัยความสำเร็จ  
 1. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้บริหารสูงสุด ต้องชัดเจน ต่อเนื่อง 
 2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3  ซึ่งเป็นผู้บริหาร สูงสุดของเขต

พ้ืนที่การศึกษา ต้องเห็นความสำคัญและเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน  
3. ทีมบริหารซึ่งประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อำนวยการ กลุ่มทุก

กลุ่ม ต้องตอบสนองนโยบายและพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนทุกรูปแบบ  
4. คณะทำงาน ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ กิจกรรมหรือ

งานต่าง ๆ  
 5. การกำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  
6. การส่งเสริม สนับสนุนและให้ขวัญกำลังใจการปฏิบัติงาน  
7. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งทาง Online และ Off line  

 
บทเรียนที่ได้รับ  
      1. ผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร 
และเป็นแบบอย่าง เป็นผู้นำในการปฏิบัติการขับเคลื่อน  
       2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้มีบทบาทและสำคัญท่ีสุดในการขับเคลื่อน เขตพ้ืนที่
การศึกษา ให้เป็นเขตสุจริต  
       3. ทีมบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และผู้อำนวยการกลุ่ม มีบทบาทอย่างมากในการช่วยขับเคลื่อนกิจกรรม และกำกับติดตามการ ดำเนินงานในแต่ละ
กลุ่มงาน  
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       4. ทีมงานเลขานุการมีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อนกิจกรรมทุกกิจกรรม ร่วมกับข้าราชการ และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ประสบความสำเร็จ  
      5. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต้องทำให้เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง  
      6. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ต้องทำให้เข้าสู่วิถีชีวิตประจำวัน ทั้งนี้เพ่ือการพัฒนา การต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ อย่างยั่งยืน  
 
ปัญหาและอุปสรรค   
            การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) มีการ
ปรับเปลี่ยนเกณฑ์ทุกปีงบประมาณ ประกอบกับการแจ้งเกณฑ์หรือคู่มือในการประเมินค่อนข้างล่าช้า ทำให้ 
ระยะเวลาในการดำเนินการกับการประเมินค่อนข้างกระชั้นชิด  
 
 ข้อเสนอแนะ  
        ควรให้ระยะเวลาในการดำเนินการเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) หรอืแจ้งเกณฑ์/ คู่มือในการประเมินช่วงไตรมาสแรก หรือไม่ควร ปรับเปลี่ยน
เกณฑ์การประเมินทุกปี เพ่ือให้โอกาสเขตพ้ืนที่ได้ศึกษาและพัฒนางานในแต่ละด้านมากกว่านี้  
 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  
                  1. ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1 ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และร่วมกันขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่ การศึกษาให้เป็น 
“เขตสุจริต”  
                   2. การขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น “ เขตสุจริต” มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน  
                   3. ทีมบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรม และกำกับติดตามการดำเนินงานในแต่ 
ละกลุ่มงาน อย่างจริงจัง  
                  4 . ทีมงานเลขานุการ (ผู้รับผิดชอบเขตสุจริต , ผู้รับผิดชอบ ITA Online , ผู้รับผิดชอบ โรงเรียน
สุจริต และผู้รับผิดชอบ ICT)  มีขวัญกำาลังใจในการปฏิบัติงาน มีความคิดสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมการ 
ขับเคลื่อน “เขตสุจริต” ที่หลากหลาย  
                  5. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแนวปฏิบัติตน ที่
ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้  
                  6. ผู้มีส่วนได้สว่นเสีย ได้รับบริการที่ถูกต้อง ฉับไว โปร่งใส ตรวจสอบได้  
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                  7. เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  
                  8. เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับสถานศึกษา / บุคลากร ทั้งในและนอกสังกัด  
                  9. การให้บริการที่ดี ฉับไว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร ทาง
การศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว ซึ่งส่งผลทั้ง ทางตรง
และทางอ้อมกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน  
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บทที่ 5 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

   แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของ
สำนักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจัดทำแผนปฏิบัติ
การโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์  เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   มีแนวทางและขั้นตอนดังต่อไปนี้  

 1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบทบทวนข้อมูลและบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2. จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของ สำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้กรอบแนวทางตาม 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 3. เสนอแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของ สำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3  และสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อ สำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการโครงการ 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3  ประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2564  

 6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ที่ได้รับความเห็นชอบ 

 7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับ 
การโอนจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามช่องทางและระยะเวลาที่สำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด  

************************************** 
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