รายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจางบประมาณ ๒๕๖๕
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ตอนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
สำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ เน้นบริหำรจัดกำรศึกษำเพื่อ ประโยชน์สุ ข
ของผู้รับบริกำร (Customer) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรจัดกำรศึกษำ (Stakeholder) มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจ
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยใช้แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนทิศทำงกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ กำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อกำกับดูแลตนเองอย่ำงเป็น
ระบบใหญ่ (Meta-system) ระบบเชิ ง ซ้ อ น (Complex system) แต่ ล ะระบบมี ร ะบบย่ อ ย (Sub-System)
ประกอบด้วย
๑. คณะผู้ บ ริ ห ำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ (Steering Committee) ประกอบด้ ว ย ผู้ อ ำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้อำนวยกำรกลุ่มภำรกิจ ๙ กลุม่ ๑ หน่วย
๒. คณะขับเคลื่อนภำรกิจ (Working Team) ประกอบด้วย รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่
รับผิดชอบกลุ่มภำรกิจ ผู้อำนวยกำรกลุ่มภำรกิจ หัวหน้ำกลุ่มงำนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในแต่ละกลุ่มภำรกิจ
๓. กลุ่ มเครื อข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำร (CEO) เป็นรูปแบบกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำในสังกัด จำนวน ๑๕ กลุ่มเครือข่ำย ขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรโดยประธำนกลุ่มเครือข่ำย
ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึก ษำศรี ส ะเกษ เขต ๑ บริ ห ำรจั ด กำรในรู ป แบบองค์ ค ณะบุ ค คล
บริหำรและจัดกำรศึกษำตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริ หำรจัดกำรภำครัฐ ยึดมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดย
ยึดหลักธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วม เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำใน
สังกัด จึงได้กำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรมและสำมำรถนำสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงชัด เจนภำยใต้
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้ำประสงค์ ค่ำนิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้
วิสัยทัศน์ ( VISION)
“คุณภำพ คุณธรรม เป็นเลิศ”
คำนิยำมวิสัยทัศน์
คุณภำพ หมำยถึง ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้มีคุณภำพเป็นสถำนศึกษำ และสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำเป็น “องค์กรคุณภำพ”
คุณธรรม หมำยถึง ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมสถำนศึกษำและ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็น“องค์กรคุณธรรม”
เป็นเลิศ หมำยถึง ผู้เรียนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ และสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมีคุณธรรมและคุณภำพเป็นเลิศในระดับชำติ

พันธกิจ (MISSION)
๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ
๒. ส่งเสริม พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตำม หลักสูตร มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร
๓. ส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
๔. ส่งเสริม สนับสนุน กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล และหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่เน้นกำรมีส่วนร่วม และบูรณำกำรเพื่อสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ
๕. ส่งเสริม สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อกำรเรียนรู้และพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
๖. ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ำยในกำรขับเคลื่อนวิสัยทัศน์
เป้าประสงค์ ( Goals)
๑. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ เสมอภำค
๒. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัยมี
คุณภำพตำมหลักสูตร มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร
๓. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรทำงำนที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
๔. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ที่มีคุณภำพ ประสิทธิภำพและ
มำตรฐำนระดับชำติ
๕. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีและใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในกำรบริหำรจัดกำร
และจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
๖. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีเครือข่ำยที่เข้มแข็งในกำรขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สู่กำรปฏิบัติ
ค่านิยมองค์กร (Core Values)
“ คุณภำพไม่มีเพดำน มำตรฐำนต้องสูงขึ้นเสมอ ”
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture)
“ รวดเร็ว เป็นธรรม มำตรฐำน ”
ยุทธศาสตร์ (Strategics)
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมโอกำสควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 360 ถนนรัตนวงษำ ม.5
ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รับผิดชอบจัดกำรศึกษำสถำนศึกษำรวม 7 อำเภอ ประกอบด้วย

1.อำเภอกันทรำรมย์
2.อำเภอยำงชุมน้อย
3.อำเภอโนนคูณ
4.อำเภอน้ำเกลี้ยง
5.อำเภอวังหิน
6.อำเภอพยุห์
๗.อำเภอเมืองศรีสะเกษ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒๕๙ โรงเรียน มีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
สังกัดจำนวน ๒,๒๗๗ คน นักเรียนจำนวน ๓๖,๐๓๑ คน
๑.๒ สาระสาคัญของกิจกรรม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ดำเนินกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมำภิบำลในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (สำนักงำนเขตสุจริต) ต่อเนื่องจำกปีงบประมำณ ๒๕๕๘ จนถึง
ปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลำกร มีทัศนคติ ค่ำนิยมในกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
ซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลให้ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ออนไลน์สูงขึ้นทุกปี ซึ่งแนวโน้มของคะแนนกำรประเมินที่สูงขึ้นนั้นสอดคล้องกับกิจกรรมภำยใต้โครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ที่มุ่งเน้นให้
บุคลำกร มีทัศนคติ ค่ำนิยมในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต
ในปีงบประมำณ ๒๕๖๕ ซึ่งกำรดำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลในสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ดำเนินกิจกรรมภำยใต้ภำวกำรณ์แพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ
๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ซึ่งมีกิจกรรมที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ และกิจกรรมที่ดำเนินกำรภำยใต้มำตรกำรควบคุมกำร
แพร่ระบำดของเชื้อโรคอย่ำงเคร่งครัด กิจกรรมหลำยกิจกรรมถูกปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสมและลดจำนวนผู้ร่วม
กิจกรรมลงหรือแบ่งกิจกรรมเป็นหลำยๆช่วง
ในกำรดำเนินกิจกรรมดังกล่ำวของโครงกำร ว่ำที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นำมศรี ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้
บุคลำกร มีทัศนคติ ค่ำนิยมในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริตแต่เป็นผู้นำในกำรดำเนินกิจกรรมทุกอย่ำงด้วยตนเอง
ทำให้โครงกำรดังกล่ำวขับเคลื่อนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นรูปธรรม

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
๑.๓.๑ เพื่อเสริมสร้ำงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลำกรมีทัศนคติ ค่ำนิยมในกำร ปฏิบัติงำนอย่ำง
ซื่อสัตย์สุจริต
๑.๓.๒ เพื่อขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนให้สอดคล้องกับโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำล
ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (สำนักงำนเขตสุจริต) ของ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
๑.๓.๓ เพื่อยกระดับผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ (ITA Online) ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕
๑.๔ ขอบข่ายของกิจกรรมโครงการ
๑.๔.๑ บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ จำนวน ๗๔ คน
๑.๔.๒ ระยะเวลำดำเนินกิจกรรมตลอดปีงบประมำณ ๒๕๖๕
๑.๔.๓ งบประมำณจำกโครงกำรโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ (สำนักงำนเขตสุจริต) สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑

ตอนที่ ๒
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
กำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ ๒๕๖๕ ว่ำที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นำมศรี ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ได้เป็นผู้นำในกำรขับเคลื่อนหน่วยงำนด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
๑. ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบ
การให้บริการตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสานักงานได้รับทราบ
วันที่ 17 พฤศจิกำยน 2564 เวลำ 09.30 น. ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 ว่ำที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นำมศรี ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธำนกำรประชุมเพื่อมอบนโยบำยกำรดำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำล พัฒนำ
ระบบกำรให้บริกำรตำมหลักคุณธรรมและควำมโปร่งใส และแจ้งข้อรำชกำรเร่งด่วนให้บุคลำกรในสำนักงำนได้รับ
ทรำบ สำมำรถนำไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยมี นำยคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลำกรในสำนักงำน เข้ำ
ร่วมประชุมในครั้งนี้

๒. กิจกรรมประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
วันที่ 23 มิถุนำยน 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อำคำรศรีสัตตพัฒน์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 ว่ำที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นำมศรี ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม ศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธำนกำรประชุม เพื่อวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment : ITA Online) ประจำปี
งบประมำณ 2564 และกำหนดแนวทำงในกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ 2565 โดยมี นำงสำวรุ่งอรุณ เมธำภัทร
กุล นำยรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 นำงปุณิกำ
ธรรมนูญ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยกำรกลุ่ม และผู้รับผิดชอบ ITA เข้ำร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมี
นำงวิไรรัตน์ เครื่องทอง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร

๓. กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต
ว่ำที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นำมศรี ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1
พร้อมด้วย นำยคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1
นำงปุณกิ ำ ธรรมนูญ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติรำชกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลำกรในสำนักงำน ร่วมกิจกรรมเข้ำแถวเคำรพธงชำติ
สวดมนต์ไหว้พระ และกล่ำวคำปฏิญญำเขตสุจริต เพื่อเป็นกำรแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมำภิบำลในเขตพื้นที่กำรศึกษำ "ป้องกันกำรทุจริต" (เขตสุจริต) จำกนั้น ว่ำที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นำมศรี
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งข้อรำชกำรเร่งด่วนให้รับทรำบและถือปฏิบัติ
ให้โอวำทเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรให้บริกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑
ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์

๔. การประกาศนโยบายการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy)
วันที่ ๓๐ ธันวำคม ๒๕๖๔ ว่ำที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นำมศรี ได้ประกำศนโยบำยกำรงดรับและให้ของขวัญ
ในเทศกำลปีใหม่หรือโอกำสอื่นใด (No Gift Policy) เพื่อให้บุคลำกรตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรปลูกจิตสำนึก
ในกำรไม่ยอมรับและไม่ทนต่อกำรทุจริต พร้อมกำหนดมำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
รวมทั้งเสริมสร้ำงค่ำนิยม ทัศนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของบุคลำกรในสังกัด เพื่อหลีกเลี่ยงกำรกระทำอันอำจมีผล
ต่อดุลยพินิจ หรือกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ซึ่งนำไปสู่กำรเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

5. ประชุมเพื่อติดตามและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Online)
วันที่ 6 กรกฎำคม 2565 ที่ห้องประชุมไพลิน อำคำรศรีสัตตพัฒน์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ
เขต 1 ว่ำที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นำมศรี ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถม ศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธำนกำร
ประชุม เพื่อติดตำมและตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ในกำรประเมินคุณธรรม และควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ITA Online) ประจำปีงบประมำณ 2565 โดยมี นำงสำวรุ่งอรุณ เมธำ
ภัทรกุล รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นำงปุณิกำ ธรรมนูญ รอง
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยกำรกลุ่ม และเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ ITA เข้ำร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมี นำงวิไรรัตน์ เครื่องทอง
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร

