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คํานํา 

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
กงานเขตพ้ืนที่กาศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  จำนวน 7 มาตรการส่งเสริม  ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานที่เกิด
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ซึ่งจุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 95 ) คือ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้
งบประมาณ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  91.96 วชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  94.10 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.11 ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน คะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ    87.50   ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  75.00  ตัวชี้วัดที่ 
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  80.00  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต                            
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  25   ซึ่งผลการประเมินสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  ในรอบปิงบประมาณ พ.ศ.2563 
                   ดังนั้นสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ได้กำหนดแนวทางการนำผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานทั้ง  7 งาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานและบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำงาน  มีรายละเอียด
ตามเอกสารรายงานผลการดำเนินงานการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโบร่งใสภายในหน่วยงาน ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  เรื่อง การปฏิบิตงานให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

                                                                  
                                                            (นางภานิชา  อินทร์ช้าง) 
   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
                                                               กรกฏาคม  2564  
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รายงานผลการการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

เรื่อง การใช้งบประมาณ      
 
                   การขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ได้กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  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  91.96 
 2. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร      คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  94.10 
 3. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน      คะแนนเฉลี่ยร้อยละ    93.11 
 4. ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน              คะแนนเฉลี่ยร้อยละ    87.50 
  5. ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  75.00 
 6. ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน        คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  80.00 

 7. ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต                            คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  25 

 
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงได้กำหนดแนวทางการนำผลจากการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไปสู่การ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานในปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564   ดังนี้  
 

ตวัช้ีวดัท่ี 2 การใชง้บประมาณ 

ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน มาตรการและแนวทาง 
ตวัช้ีวดัท่ี 2 การใชง้บประมาณ 
 

1.การรับรูเกี่ยวกับแผนการใชจาย 
งบประมาณประจําปของหนวยงาน 
2.การใชจายงบประมาณ โดย
คํานึงถึง ความคมุคาและไม

1 .สรางการรับรูเกี่ยวกับแผนการใชจ
าย งบประมาณประจําปแผนการจัดซื้อ
จัดจาง และผลการดําเนินการ 
 2. เปดโอกาสใหบุคลากรภายในมี 
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ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน มาตรการและแนวทาง 
บิดเบือนวัตถุประสงค ของ
งบประมาณท่ีตั้งไว และไมเอ้ือ  
ประโยชนตอกลุมหรือพวกพอง 
 3.การเบิกจายเงินที่เปนเท็จ  
4.การจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ 
และ การตรวจรับพัสดุ ดวยความ
โปรงใส ตรวจสอบได ไมเอ้ือประโย
ชนให ผปูระกอบการรายใดราย
หนึ่ง  
5.การเปดโอกาสในการมีสวนรวม
ในการ ตรวจสอบการใชจายงบประมาณ  

สวนรวมใน การตรวจสอบการใชจ
ายงบประมาณ  
3. มีชองทางใหบุคลากรภายใน
สามารถแจง เบาะแสที่สงสัย มี
มาตรการคุมครอง ผูรองเรียน 
 4. ปรับปรุงมาตรการการจัดซื้อ จัดจ
าง และ ใหมีการกํากับ ติดตาม โดย
คณะกรรมการ  
5 .มีสื่อประชาสัมพันธ ในการแจง     
ขาวสาร การดําเนินงานในเรื่องการ
บริหาร งบประมาณ ในหลายๆ ชอง
ทาง 

 
แนวทางในการพัฒนาสูการปฏิบัติของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 ตัวชี้วัดที่ 2 
การใชงบประมาณ  

1. การสรางการรับรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปของหนวยงาน และกําหนด
มาตรการ ในการบริหารงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจาง 

       1.1 จัดประชุมชี้แจงการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําปใหบุคลากรในหนวยงานและ เผย
แพรใหแตละกลุมงานไดรับรู  (ธันวาคม 2563,มีนาคม2564) 

             เปาหมาย/ผลที่คาดวาจะไดรับ ผูบริหารและบุคลากร ในสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 รับรูแผนการใชจายงบประมาณ 2564  

           ผูรับผิดชอบ กลุมนโยบายและแผน  
1.2 กําหนดมาตรการในการบริหารงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจาง พรอมทั้งแตงตั้งผูรับผิดชอบผู 

กํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน (ธันวาคม 2563 –มีนาคม 2564)  
          เปาหมาย/ผลที ่คาดว าจะไดรับ ผู บริหารและบุคลากรในสํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 3 รับทราบมาตรการและถือปฏิบัติ 
          ผูรับผิดชอบ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  
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2. การใชจายงบประมาณ  
     2.1 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหเจาหนาที่รับทราบการเขาพิจารณาตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงาน 

และการใชจายงบประมาณโดยทั่วถึง และระบุชองทางการสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานและ/หรือการใชจายงบ
ประมาณ  

          เปาหมาย/ผลที่คาดวาจะไดรับ รายงานการใชจายงบประมาณ รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และ
รายงานผลประจําปงบประมาณ ผูบริหารและเจาหนาที่รับรูรับทราบการดําเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ทั้ง ระบบ และสงผลใหมีความเขาใจการดําเนินงานของแตละโครงการซึ่ง
จะทําใหการดําเนินงานตาง 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 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  
 

ผลการดําเนินงานตามแนวทางการใช้งบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
              สํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 ไดขับเคลื ่อนการพัฒนาระบบบริหาร 
งบประมาณและการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
                     1. กิจกรรมสรางการรับรูเกี่ยวกับแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ และ
กําหนด มาตรการในการบริหารงบประมาณและการจัดซื้อจัดจาง  
                         1.1.การจัดใหมีการประชุมทีมบริหาร คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัต ิการ ประจําป
งบประมาณ 2564 เพ่ือพัฒนาองคกร ซึ่งประกอบดวย ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผูอํานวยการกลุม/หนวย ผูแทนกลุม/หนวย ผูแทนสถานศึกษา ผูแทนครู เพื่อประชุมกําหนดแผนปฏิบัติการ และ
แผนบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการกํากับติดตามภารกิจงานและขับเคลื ่อน 
นโยบายและแผน พรอมถึงการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณ และแจงเวียนภายในสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 
รวมการเผยแพรประชาสัมพันธหลายชองทาง   
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                    1.2   การประชุมจัดประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ระหวางวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมปราสาททอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 3    โดยมีคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบดวยผู
อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม 
ประธานเครือขายพัฒนาการศึกษา  พรอมศึกษานิเทศก บุคลากร ทุกกลุมหนวย รวมประชุมขับเคลื่อนฯ โดยได
ดําเนินการตามขั้นตอนตั้งแตทบทวนสภาพแวดลอมภายนอก และสภาพแวดลอมภายในขององคกร การนํา
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาถอดบทเรียนเพื่อขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติที่เปนรูป
ธรรม การกําหนดทิศทางการดําเนินงานดานวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด โครงการ/
กิจกรรม และแปลงแผนพัฒนาการศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 เปนแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และแผนบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือเปนทิศทางในการบริหารงานตามให
บรรลุผลตามวัตถุประสงคและ เปาหมายที่กําหนด วันที่ 4 และ 23 -25 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะทํางาน 
วิเคราะหโครงการ/งบประมาณตาม แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ หองประชุมปราสาททอง  
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
               1.3  กิจกรรมการประชุมทำแผนปฏิบัติราชการ และการลงข้อมูลในระบบ Emes ประจำปี

งบประมาณ 2564   “Reskill  Upskill  and Newskill ” เป็นการประชุมปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดร.มนทกานต์  

แก้วพฤกษ มาเป็นวิทยากรบรรยาย และ ปฏิบัติการ  โดยมี บุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจและรับทราบนโยบายการดำเนินงานของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกาขั้นพ้ืนฐาน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และวิเคราะห์ภารกิจที่ควรปรับปรุง แก้ไข และ

พัฒนาต่อยอด ให้ สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น “เขตสุจริต” และยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ 

20 ปี  
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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 2564เผยแพรบนเวปไซด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 
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ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 เรื่อง มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ..........................................................  
                    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 
มีความเปนธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการบริหารงานบุคคล 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 เพื่อรักษาเจาหนาที่ใหปฏิบัติงานดวยความจงรักภักด ี 
                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- 
                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 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 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 เพื่อพัฒนาหนวยงานใหมี
คุณธรรมและ ความโปรงใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐจึง ประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  
 
                                 ประกาศ ณ วันที่  ๙  พฤษภาคม   พ.ศ. 2564  

                                                              
                                                       (นางภานิชา  อินทร์ช้าง ) 
                             ผอํูานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  3 
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รายงานผลการการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

เร่ือง ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร      
 
                   การขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ได้กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  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  91.96 
 2. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร      คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  94.10 
 3. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน      คะแนนเฉลี่ยร้อยละ    93.11 
 4. ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน              คะแนนเฉลี่ยร้อยละ    87.50 
  5. ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  75.00 
 6. ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน        คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  80.00 

 7. ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต                            คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  25 

 
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงได้กำหนดแนวทางการนำผลจากการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไปสู่การ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานในปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564   ตัวชี้วัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร ดังนี้  
 
  แนวทางการพัฒนา  

1. สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ทีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมาย และ การเผยแพร่ผลงาน ซึ่งเป็นความจำเป็นที่ต้องนำเสนอเพ่ือให้สาธารณชนรับทราบ  

2.  อบรมพัฒนาส่งเสริมให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ในการสร้างสื่อออนไลน์ ผ่านช่องทางแอพ

พลิเคชันต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสื่อสาร ประสานงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

การใช้บริการต่าง ๆ ในหน่วยงาน  
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3. ผลการดําเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานประสิทธิภาพการสื่อสาร  
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
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รายงานผลการการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

เรื่อง การปรับปรุงการทำงาน  
 
                   การขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ได้กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  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  91.96 
 2. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร      คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  94.10 
 3. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน      คะแนนเฉลี่ยร้อยละ    93.11 
 4. ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน              คะแนนเฉลี่ยร้อยละ    87.50 
  5. ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  75.00 
 6. ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน        คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  80.00 

 7. ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต                            คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  25 

 
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงได้กำหนดแนวทางการนำผลจากการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไปสู่การ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานในปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564   ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงการทำงาน ดังนี้  
  แนวทางการพัฒนา  
1. ระบบการให้บริการของแต่กลุ่ม/หน่วย   เพื่ออำนวยการความสะดวกให้กับผู้รับบริการ  (One Stop Servic)   

2. นำระบบเทคโนโลยี การพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานเพื่อให้บริการผู้มารับบริการ  ไม่ต้องเดินทางมาถึงสำนักงาน 

สามารถให้บริการผ่านระบบออนไลน์  
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1. ผลการดําเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน   
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
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รายงานผลการการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

เร่ือง  การบริหารงาน  
 
                   การขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ได้กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  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  91.96 
 2. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร      คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  94.10 
 3. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน      คะแนนเฉลี่ยร้อยละ    93.11 
 4. ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน              คะแนนเฉลี่ยร้อยละ    87.50 
  5. ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  75.00 
 6. ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน        คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  80.00 

 7. ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต                            คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  25 

 
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงได้กำหนดแนวทางการนำผลจากการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไปสู่การ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานในปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564   ตัวชี้วัดที่ 9.2  การบริหาร  ดังนี้  
 
1. แนวทางการพัฒนา 
      1. จัดทำแผนปฏิบัติการ  คู่มือการปฏิบัติงาน  และการให้บริการ  ทุกกลุ่ม / หน่วย  
       2. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การปฏิบัติงาน และการให้บริการ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 3. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน   
4. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน  และการดำเนินงานต่าง ๆ นำเสนอผ่าน 

โซเซียลเน็ตเวิร์ค (Line , FacebooK) 
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5. การรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละโครงการให้สาธารณชนทราบทุกโครงการตามแผนปฏิบัติการ  

2. ผลการดําเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 9 การบริหารงาน    
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
                  ทุกกลุ่ม / หน่วย ได้ตามการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนการให้บริการอย่างชัดเจน  
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รายงานผลการการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
เรื่อง  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

 
                   การขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ได้กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  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  91.96 
 2. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร      คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  94.10 
 3. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน      คะแนนเฉลี่ยร้อยละ    93.11 
 4. ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน              คะแนนเฉลี่ยร้อยละ    87.50 
  5. ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  75.00 
 6. ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน        คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  80.00 

 7. ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต                            คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  25 

 
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงได้กำหนดแนวทางการนำผลจากการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไปสู่การ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานในปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564   ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
ดังนี้  

1. แนวทางการพัฒนา  
1.1 .ร่วมการกำหนดนโยบายการบริหารหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ใช้บังคับใน       

หน่วยงาน  
       1.2. การติดตามและรายงานการดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มี

จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม  
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       1.3. มีคู่มือหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

             1.3.1  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
             1.3.2  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
             1.3.3  การพัฒนาบุคลากร 
             1.3.4  การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

1.3.5  การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 

 
2. ผลการดําเนินงานตามแนวทางการดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
2.1 จัดทำประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เร่ืองนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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             1.3.1  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
             1.3.2  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
             1.3.3  การพัฒนาบุคลากร 
             1.3.4  การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

 
 



 34 

รายงานผลการการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

เรื่อง   การส่งเสริมความโปร่งในในหน่วยงาน 
 
                   การขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ได้กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  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  91.96 
 2. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร      คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  94.10 
 3. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน      คะแนนเฉลี่ยร้อยละ    93.11 
 4. ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน              คะแนนเฉลี่ยร้อยละ    87.50 
  5. ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  75.00 
 6. ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน        คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  80.00 

 7. ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต                            คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  25 

 
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงได้กำหนดแนวทางการนำผลจากการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไปสู่การ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานในปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564   ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งในหน่วยงาน ดังนี้  
 
1. แนวทางการพัฒนา  

1. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2. จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทางแสดงความคิดเห็นผ่านระบบ

ออนไลน์  สายด่วน กล่องรับการร้องเรียน 

3. จัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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1. ผลการดําเนินงานตามแนวทางการดำเนินงาน 

       ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

        กลุม่กฏหมายและคดีได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการ 
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รายงานผลการการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

เรื่อง การป้องกันการทุจริต   
 
                   การขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ได้กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  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  91.96 
 2. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร      คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  94.10 
 3. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน      คะแนนเฉลี่ยร้อยละ    93.11 
 4. ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน              คะแนนเฉลี่ยร้อยละ    87.50 
  5. ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  75.00 
 6. ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน        คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  80.00 

 7. ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต                            คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  25 

 
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จึงได้กำหนดแนวทางการนำผลจากการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไปสู่การ 
ปฏิบัติงานในหน่วยงานในปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564   ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ดังนี้  
 
1 แนวทางการพัฒนา  

1.1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ประกาศเจตจำนงสุจริต ส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
1.2 สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรม การป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง  กิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธง  

สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาเขตสุจริต  กิจกรรมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประชุมบุคลากร 

1.3   เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันการทุจริต 
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1.4 มีช่องทางให้บุคลากรภายในและภายนอกสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ /ร้องเรียน 

1.5 การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณให้

ทุกกลุ่ม/หน่วย บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

1.6 การพัฒนาองค์ความรู้ และแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงในการทุจริตโดยเชิญวิทยากรจากสำนักงาน 

ปปช.จังหวัดมาให้ความรู้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.7 มีการกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้ครอบคลุมทุกภารกิจงานและลดความเสียง

จากการทุจริต และกำหนดผู้รับผิดชอบ มีการกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ 

1.8 .มีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

 

2. ผลการดําเนินงานตามแนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

a. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  ประกาศเจตจำนง
สุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  3  ภาษา  ได้แก่  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และภาษาเขมร
กัมพูชา   
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3. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรม การป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง  กิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธง  สวด

มนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาเขตสุจริต  กิจกรรมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประชุมบุคลากร 

4.  
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4.  เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันการทุจริต   
การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส โดยให้ทุกกลุ่ม/หน่วย บุคลากร

ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เสนอแนวคิดและร่วมกันกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน  

                 4.1  กิจกรรมการประชุมเพ่ือเตรียมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ หอประชุมปราสาททอง การสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจในการดำเนินการ

ป้องกันการทุจริต   27  พ.ค. 2564  ณ 

ห้องประชุมปราสาททอง   
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        4.2 กิจกรรมการสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจในการดำเนินการป้องกันการทุจริต 

31 พ.ค. 2564  ณ ห้องประชุมปราสาททอง  
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2.3 กิจกรรมการร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือหาจุดแข็งและจุดควร

พัฒนา   นำวิเคราะห์ โดย  นางภานิชา  อินทร์ช้าง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  วันที่ 31 พฤษภาคม  2564  ณ ห้องประชุมปราสาททอง  สำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  

 
 

 
 

  
บุคลากรทุกคน ผอ.เขต รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่มและบุคลากรทุกคนร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมิน 

 รายตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ 
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            4.4 กิจกรรมการจัดทำมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงานและนำเสนอเพ่ือการวิพากย์

งานรายตัวชี้วัด 

 

 

4.5 มีการกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้ครอบคลุมทุกภารกิจงานและลดความ

เสียงจากการทุจริต และกำหนดผู้รับผิดชอบ มีการกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ 
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1.9 การพัฒนาองค์ความรู้ และแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงในการทุจริตโดยเชิญวิทยากรจากสำนักงาน 

ปปช.จังหวัดมาให้ความรู้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ และเรียนรู้ผ่าน

ระบบออนไลน์  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในระบบออนไลน์) กลุ่มกฎหมายและคดี 

 

 
      

1. การส่งเสริมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ วินัย คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครู 
(ออนไลน์)        จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 11,165 คน 

 

 
2.เรื่อง การขัดกันระหว่างผลประโยน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม 

              จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3,986 คน
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2. 
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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  ศึกษานิเทศก์ 
 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    
     
 

 

 


