
 
 
 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑  

จากผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 

    ส ำนักงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้บูรณำกำรควำมร่วมมือกับส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติด ำเนินโครงกำรกำรประเมินคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โดยด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ โดยมีประเด็นผลกำรวิเครำะห์ภำพรวม  ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน 
ที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่ต้องพัฒนำให้ดีขึ้น รวมถึงแนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปปฏิบัติ 
ของหน่วยงำนตลอดจนก ำหนดมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน
ให้ดีขึ้น  
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
           หน้ำ 
- กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
  ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ในภำพรวม       ๑ 
- ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน      ๓ 
- ประเด็นที่ต้องพัฒนำให้ดีขึ้น        ๕ 
- แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติ 
  เพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑     ๗ 
- คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
  ในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ          ๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔  
โดยมีประเด็นผลกำรวิเครำะห์ภำพรวม  ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  ประเด็นที่ต้องพัฒนำ
ให้ดีขึ้น แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปปฏิบัติของหน่วยงำน ตลอดจนก ำหนดมำตรกำรเพื่อขับเคลื่อน 
กำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ้น  
 
๑. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในภาพรวม 

จำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ 
เขต ๑ มีผลกำรประเมินโดยภำพรวมมีรำยละเอียดผลกำรประเมินดังนี้ 

๑. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 91.39 .คะแนน  
ซึ่งถือว่ำมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนอยู่ใน ระดับ A โดย ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 
ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน ส่วนตัวชีว้ัดที่ได้คะแนนต่ ำกว่ำตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผย
ข้อมูล  ได้คะแนน 78.14 คะแนน 
 

2. รำยละเอียดคะแนนเฉลี่ยทั้ง ๓ ด้ำน 
แหล่งข้อมูล ค่ำน้ ำหนักคะแนน คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อยละ 

กำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT)  ๓๐ ๒๘.๑๖ ๙๓.๘๗ 
กำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ๓๐ ๒๗.๖๐ ๙๒.๐๐ 

กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ๔๐ ๓๕.๖๓ ๘๙.๐๗ 
รวม ๙๑.๓๙  

 
๓. เปรียบเทียบผลคะแนนที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. 2558 – 256๔)  

ปีงบประมำณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA ระดับ ผลต่ำงของคะแนน พัฒนำกำร 

2559 80.19 สูงมำก + 2.49 เพ่ิมข้ึน 

2560 90.67 A +10.48 เพ่ิมข้ึน 

2561 80.44 A - 10.23 ลดลง 

2562 86.27 A +5.83 เพ่ิมข้ึน 

2563 93.19 A +6.92 เพ่ิมข้ึน 

2564 91.39 A -1.8 ลดลง 

     
 
 

๑ 



  ๔. ร้อยละคะแนนรำยตัวชี้วัดของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
 

 ตัวชี้วัด ค่ำร้อยละ หมำยเหตุ 
๑ การปฏิบัติหน้าที่ ๙๔.๔๙ บุคลำกรภำยในตอบแบบรับรู้ฯ 
๒ การใช้งบประมาณ ๙๒.๑๒ บุคลำกรภำยในตอบแบบรับรู้ฯ 
๓ การใช้อ านาจ ๙๕.๒๔ บุคลำกรภำยในตอบแบบรับรู้ฯ 
๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๙๓.๙๘ บุคลำกรภำยในตอบแบบรับรู้ฯ 
๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๙๓.๕๗ บุคลำกรภำยในตอบแบบรับรู้ฯ 
๖ คุณภาพการด าเนินงาน ๙๕.๕๑ บุคคลภำยนอกตอบแบบรับรู้ฯ 
๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๙๐.๗๔ บุคคลภำยนอกตอบแบบรับรู้ฯ 
๘ การปรับปรุงระบบการท างาน ๘๙.๗๒ บุคคลภำยนอกตอบแบบรับรู้ฯ 
๙ การเปิดเผยข้อมูล ๗๘.๑๔ เปิดเผยข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ 
๑๐ การป้องกันการทุจริต ๑๐๐.๐๐ เปิดเผยข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์ 

 

จำกตำรำงพบว่ำ ตัวชี้วัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ำ
กว่ำตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนน 78.14 คะแนน 
 

๕. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นรำยตัวชี้วัด  

ซึ่งได้จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของบุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ ที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ผู้รับบริกำรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและจำกเอกสำรหลักฐำนกำร
เปิดเผยข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เรียงตำมล ำดับคะแนน ได้ดังนี้ (เกณฑ์กำรผ่ำน 
๘๕ คะแนน) 

ล ำดับ
ที ่

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมำยเหตุ 

1 10 กำรป้องกันกำรทุจริต 100 AA ผ่ำน  

2 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 95.51 AA ผ่ำน  

3 3 กำรใช้อ ำนำจ 95.24 AA ผ่ำน  

4 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ 94.49 A ผ่ำน  

5 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร 93.98 A ผ่ำน  

6 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 93.57 A ผ่ำน  

7 2 กำรใช้งบประมำณ 92.12 A ผ่ำน  

๒ 



ล ำดับ
ที ่

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมำยเหตุ 

8 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 90.74 A ผ่ำน  

9 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 89.72 A ผ่ำน  

10 9 กำรเปิดเผยข้อมูล 78.14 B ไม่ผ่ำน  

 
จำกตำรำงพบว่ำ ตัวชี้วัดที่มีผลกำรประเมินสูงสุดได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ กำรป้องกันกำรทุจริต 

๑๐๐  รองลงมำคือตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภำพกำรด ำเนินงำน ๙๕.๕๑ และตัวชี้วัดที่ ๓ กำรใช้อ ำนำจ 
๙๕.๒๔ ตัวชี้วัดที่มีผลกำรประเมินต่ ำสุด ๓ ล ำดับสุดท้ำยคือ ตัวชี้วัดที่ ๙ กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ ๗๘.๑๔ 
ตัวชี้วัดที่๘ กำรกำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน ๘๙.๗๒ และตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภำพกำรสื่อสำน ๙๐.๗๔ 
 
๒. ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 

จำกกำรผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ศรีสะเกษ เขต ๑ ในที่ประชุมเพ่ือวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ได้ร่วมกันวิเครำะห์ และร่วมกัน
ก ำหนดข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนโดยพิจำรณำจำกตัวชี้วัดที่มีผลประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสที่มีคะแนนต่ ำสุด ๓ ล ำดับสุดท้ำย และคะแนนต่ ำสุดของแต่ละเครื่องมือ ดังนี้ 

๑. เครื่องมือประเมิน OIT ตัวชี้วัดคะแนนน้อยที่สุด คือ กำรเปิดเผยข้อมูล มีคะแนน 78.14 *** 
๒. เครื่องมือกำรประเมิน IIT ตัวชี้วัดคะแนนน้อยที่สุด คือ กำรใช้งบประมำณ มีคะแนน 92.12 ** 
๓. เครื่องมือกำรประเมิน EIT ตัวชี้วัดคะแนนน้อยที่สุด คือ กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน มีคะแนน 

89.72* 
 

จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินรำยตัวชี้วัดพบว่ำตัวชี้วัดที่มีค่ำคะแนนต่ ำและต้องได้รับกำรแก้ไขโดย
เร่งด่วนมีดังนี้ 

๑. ตัวช้ีวัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล มีค่ำเฉลี่ย 78.14 *** ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
โดยด่วนดังนี้ 

๑. ตัวชี้วัดย่อย ๙.๒ กำรบริหำรงำน  
      - O๑๐ แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พบว่ำ แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ขำดกำรแสดง

ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร  
 - O๑๑ รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนประจ ำปีรอบ ๖ เดือน พบว่ำเนื้อหำ 

ขำดกำรแสดงควำมก้ำวหน้ำในแต่ละกิจกรรม  
๒. ตัวชี้วัดย่อย ๙.๔ กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  

ตัวชี้วัดที่ O๒๖ กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล พบว่ำ กำรรำยงำน 
ข้อมูลที่สอดรับตำมนโยบำย แผนกำรบริกำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ตัวชี้วัดที่ O๒๗ หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล พบว่ำ หลักเกณฑ์ 

๓ 



กำรบริหำรงำนบุคคลยังไม่ครอบคลุมหลักเกณฑ์ท่ีทำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
ตำมคู่มือกำรประเมิน ITA Online  
 ๓. ตัวชี้วัดย่อย ๙.๓ กำรบริหำรเงินงบประมำณ 

ตัวชี้วัดที่ O๒๓ สรุปผลกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุรำยเดือน พบว่ำ กำรแสดง
สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนไม่เป็นไปตำมรูปแบบ สขร.๑ 

 ๔. ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๕ กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต 
  ตัวชี้วัดที่ O๓๐ ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ พบว่ำ ช่องทำงรับ
แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ปรำกฏอยู่บนเว็บไซต์ของหน่วยงำน แต่อำจจะไม่อยู่ในต ำแหน่งที่ชัดเจน 
           ** หมำยเหตุ  คณะกรรมกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ ได้ก ำชับให้ทุกกลุ่มงำนตรวจสอบควำมถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูล
และจัดท ำให้เป็นปัจจุบัน โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 

๒. ตัวช้ีวัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ มีค่ำเฉลี่ย 92.12  ** ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
โดยด่วน  

ตัวชี้วัดย่อยท่ี I๗  ท่ำนรู้เกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีของหน่วยงำนของท่ำน มำกน้อย
เพียงใด 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี I๘ หน่วยงำนของท่ำน ใช้จ่ำยงบประมำณ โดยค ำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้มำกน้อย
เพียงใด 

▪ คุ้มค่ำ 
▪ ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมำณท่ีตั้งไว้ 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี I๙ หน่วยงำนของท่ำน ใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
มำกน้อยเพียงใด 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี I๑๐ บุคลำกรในหน่วยงำนของท่ำน มีกำรเบิกจ่ำยเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ 
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ค่ำเดินทำง ฯลฯ มำกน้อยเพียงใด 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี I๑๑ หน่วยงำนของท่ำน มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง/กำรจัดหำพัสดุ และกำรตรวจรับพัสดุใน
ลักษณะดังต่อไปนี้มำกน้อยเพียงใด 

▪ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
▪ เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบกำรรำยใดรำยหนึ่ง 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี I๑๒ หน่วยงำนของท่ำน เปิดโอกำสให้ท่ำน มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ตำมประเด็นดังต่อไปนี้มำกน้อยเพียงใด 

▪ สอบถำม 
▪ ทักท้วง 
▪ ร้องเรียน 

 ประเด็นข้ำงต้นเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงบประมำณ เช่นประเด็นที่ I๑๒ หน่วยงำนเปิดโอกำส 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ในกำรปฏิบัตินั้น กำรตรวจสอบ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณบุคลำกรภำยในส ำนักงำน อำจมีควำมคิดเห็นคลำดเคลื่อนว่ำกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ จะเป็นคณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งเท่ำนั้น 

๔ 



 
 ๓. ตัวช้ีวัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการท างาน มีค่ำเฉลี่ย 89.72* 

 * ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี e๑๑ เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำน/ 

กำรให้บริกำรให้ดีขึ้นมำกน้อยเพียงใด 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี e๑๒ หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงวิธีกำรและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน/ 

กำรให้บริกำรให้ดีขึ้น มำกน้อยเพียงใด 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี e๑๓ หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร 

ให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกข้ึน หรือไม่ 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี e๑๔ หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ เปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำรผู้มำติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำรของหน่วยงำนให้ดีขึ้น มำกน้อย
เพียงใด 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี e๑๕ หน่วยงำนที่ท่ำนติดต่อ มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้มีควำม
โปร่งใสมำกขึ้นมำกน้อยเพียงใด 

ประเด็นข้ำงต้นเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำร เช่นประเด็นที่ e๑๓ หน่วยงำนมีกำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนินงำน/กำรให้บริกำร ให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็วมำกข้ึน ยังไม่คอบคลุมงำนอ่ืนๆ 
ที่ให้บริกำรทำงออนไลน์ได้ เช่น กำรขอหนังสือรับรองเงินเดือน กำรขอบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร เป็นต้น 
 
๓. ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
 จำกกำรผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ศรีสะเกษ เขต ๑ ในปีงบประมำณ ๒๕๖๔ คณะกรรมกำรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม และควำมโปร่งใส
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ได้ร่วมกันวิเครำะห์ และร่วมกันก ำหนด
ประเด็นที่ต้องพัฒนำให้ดีขึ้น ซึ่งพิจำรณำจำกตัวชี้วัดที่มีผลประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใส ที่มีคะแนน
สูงสุดของแต่ละเครื่องมือ ดังนี้ 

๑. เครื่องมือกำรประเมิน IIT ตัวชี้วัดคะแนนสูงสุด คือ กำรใช้อ ำนำจ คะแนน ๙๕.๒๔ 
๒. เครื่องมือกำรประเมิน EITตัวชี้วัดคะแนนสูงสุด คือ คุณภำพกำรด ำเนินงำน คะแนน ๙๕.๕๑ 
๓. เครื่องมือประเมิน OIT ตัวชี้วัดคะแนนสูงที่สุด คือ กำรป้องกันกำรทุจริต คะแนน ๑๐๐.๐๐ 

 
ประเด็นที่ต้องพัฒนำให้ดีขึ้นของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ คือ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ การใช้อ านาจ มีคะแนน ๙๕.๒๔  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ โดยกำรน ำของว่ำที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์  

นำมศรี  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษเขต ๑ ได้มีกำรบริหำรจัดกำร         
ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และน ำหลักธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำรองค์กรสอดคล้องกับบริบท        
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปธรรม และบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีส่วนร่วม    
ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสของหน่วยงำน
ภำครัฐ เป็นผู้น ำในที่มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงทัศนคติ ค่ำนิยม ในกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม 
โปร่งใส 

๕ 



 
แนวทำงกำรพัฒนำตัวชี้วัดที่ ๓ กำรใช้อ ำนำจ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 

๑ พัฒนำตำมแนวทำงของโครงกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ     
โดยก ำหนดพัฒนำคุณธรรม ๓ ประกำร คือ “น้ ำใจงำม วินัยเข้ม รับผิดชอบสูง ” และค่ำนิยมองค์กรที่ว่ำ 
“คุณภำพไม่มีเพดำน มำตรฐำนต้องสูงขึ้นเสมอ” 

ตัวช้ีวัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน มีคะแนน ๙๕.๕๑ 
บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดหลักตำมมำตรฐำนขั้นตอน 

และระยะเวลำที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด ให้บริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงให้ข้อมูลกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่มำติดต่องำนอย่ำงตรงไปตรงมำ ไม่บิดเบือนหรือปิดบังข้อมูล  

แนวทำงกำรพัฒนำตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภำพกำรด ำเนินงำน เช่น กำรเพ่ิมจุดรับบริกำร One Stop Service 
ในส ำนักงำนและผ่ำนระบบออนไลน์อ ำนวยควำมสะดวกผู้มำติดต่อรำชกำรอย่ำงและพัฒนำบุคลำกรใน
ส ำนักงำนให้สำมำรถให้บริกำรแบบมืออำชีพ ดังวัฒนธรรมองค์กรที่ว่ำ “ รวดเร็ว เป็นธรรม มำตรฐำน” 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต มีคะแนน ๑๐๐.๐๐ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ โดยกำรน ำของว่ำที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์  
นำมศรี ได้มีกำรประกำศเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร และผู้บริหำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ เสริมสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต จัดท ำแผนกำรป้องกันกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
รำยงำนในรอบ ๖ เดือน และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณ  
 แนวทำงในกำรพัฒนำตัวชี้วัดที่ ๑๐ กำรป้องกันกำรทุจริต  ด ำเนินกำรตำมแนวทำงของโครงกำร
เสริมสร้ำงคุณภำพ จริยธรรมและธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 
เน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรและบุคลำกร ดังวิสัยทัศน์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ศรีสะเกษ เขต ๑ ที่ว่ำ “ คุณธรรม คุณภำพเป็นเลิศ” 
 
๔. แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติและมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ให้ดีขึ้น 
 จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ คณะกรรมกำรไดจ้ัดท ำแนวทำงกำรด ำเนินงำน ขั้นตอน วิธีกำรปฏิบัติ  
ก ำหนดมำตรกำร ค ำสั่ง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ ก ำหนดผู้รับผิดชอบ รวมถึงก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับติดตำม 
ให้น ำไปสู่กำรปฏิบัติและรำยงำนผล ดังนี้   
 
 
 
 
 
 

๖ 



แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑  

 
ประเด็น การเปิดเผยข้อมูล 

ประเด็นย่อย แนวการด าเนินงาน/ ขั้นตอน/วิธีการ
ปฏิบัติ 

มาตรการ/ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติ 
และรายงานผล 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๙.๒ การ
บริหารงาน 

๑. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบกำรเตรียมควำมพร้อมรับ
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ ในกำรจัดท ำ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
๒. ประชุมบุคลำกรเพ่ือวิเครำะห์ผล
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต
พ้ืนทีก่ำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๔  
๓. กลุ่มนโยบำยและแผนวิเครำะห์ 
วิเครำะห์จุดบกพร่องในข้อมูลที่
น ำเสนอในข้อที่ O๑๐ แผนกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี และ O๑๑  
กำรรำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปีรอบ ๖ เดือน  

๑. ค ำสั่งผู้รับผิดชอบกำรเตรียมควำม
พร้อมรับกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ออนไลน์ ในกำรจัดท ำข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

๒. กำรประชุมบุคลำกรเพ่ือ
ขับเคลื่อนโครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๕  

๓. กำรเปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรวำงแผน 

กลุ่มนโยบำย 
และแผน 

๑. คณะกรรมกำรตรวจสอบควำมถูกต้องเหมำะสมของกำร
เปิดเผยข้อมูลสำธำรณะที่ได้รับมอบหมำยในค ำสั่ง  
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นิเทศติดตำมและให้ค ำปรึกษำตำม
ควำมเหมำะสม 
๒. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในที่ประชุมเพ่ือเตรียมควำม
พร้อมรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๓. คณะกรรมกำรตำมค ำสั่งตรวจสอบข้อมูลก่อนกำร
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ 
ศรีสะเกษ เขต ๑  
๔. คณะกรรมกำรตำมค ำสั่งรำยงำนผลกำรตรวจสอบในที่
ประชุมเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำหรือตำมวำระ 
๕. กลุ่มนโยบำยและแผนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบ 
๖ เดือนและสิ้นปีงบประมำณ 

๗ 



ประเด็นย่อย แนวการด าเนินงาน/ ขั้นตอน/วิธีการ
ปฏิบัติ 

มาตรการ/ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติ 
และรายงานผล 

๔. กลุ่มนโยบำยและแผนด ำเนินกำร
ทบทวนระบบกำรท ำงำนและเปิด
โอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรวำงแผน 
ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
๔. ปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้ครบถ้วน
ถูกต้องตำมรูปแบบที่ก ำหนด และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ศรีสะเกษ เขต ๑  
๕.  รำยงำนผลในที่ประชุมเพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 

ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำและปฏิบัติรำชกำร 

ตัวช้ีวัดย่อย ๙.๔ การ
บริการและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

๑. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบกำรเตรียมควำมพร้อมรับ
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ ในกำรจัดท ำ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๑. ค ำสั่งผู้รับผิดชอบกำรเตรียมควำม
พร้อมรับกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ออนไลน์ ในกำรจัดท ำข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล 

๑. คณะกรรมกำรตรวจสอบควำมถูกต้องเหมำะสมของกำร
เปิดเผยข้อมูลสำธำรณะที่ได้รับมอบหมำยในค ำสั่ง  
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นิเทศติดตำมและให้ค ำปรึกษำ 
และร่วมวิเครำะห์เพ่ือหำแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
และให้ค ำปรึกษำตำมควำมเหมำะสม 
๒. กลุ่มบริหำรงำนบุคคลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในที่
ประชุมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณธรรม 



ประเด็นย่อย แนวการด าเนินงาน/ ขั้นตอน/วิธีการ
ปฏิบัติ 

มาตรการ/ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติ 
และรายงานผล 

๒. ประชุมบุคลำกรเพ่ือวิเครำะห์ผล
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๔  
๓. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล วิเครำะห์
จุดบกพร่องในข้อมูลที่น ำเสนอในข้อที่ 
O๒๖ กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล และ O๒๗ 
หลักเกณฑ์กำรบริหำรและกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล  
๔. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ด ำเนินกำร
ทบทวนข้อมูล ควำมสอดคล้องกับกำร
ประกำศนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคล 
และเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน 
กำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรบริหำรงำน
บุคคล 
๔. ปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้ครบถ้วน
ถูกต้องตำมรูปแบบที่ก ำหนด และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

๒. กำรประชุมบุคลำกรเพ่ือ
ขับเคลื่อนโครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๕  

๓. กำรเปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรวำงแผนกำรก ำหนดหลักเกณฑ์
กำรบริหำรงำนบุคคล 

๔. ด ำเนินกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กรกำรเป็นสมำชิกท่ีดี
ขององค์กร 

และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
๓. คณะกรรมกำรตำมค ำสั่งตรวจสอบข้อมูลก่อนกำร
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
๔. คณะกรรมกำรตำมค ำสั่งรำยงำนผลกำรตรวจสอบในที่
ประชุมเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำหรือตำมวำระ 
๕. กลุ่มบริหำรงำนบุคคลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบ 
๖ เดือนและสิ้นปีงบประมำณ 



ประเด็นย่อย แนวการด าเนินงาน/ ขั้นตอน/วิธีการ
ปฏิบัติ 

มาตรการ/ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติ 
และรายงานผล 

ศรีสะเกษ เขต ๑  
๕.  รำยงำนผลในที่ประชุมเพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 

ตัวช้ีวัดย่อย ๙.๓  
การบริหารการเงินและ
งบประมาณ  

๑. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบกำรเตรียมควำมพร้อมรับ
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ ในกำรจัดท ำ
ข้อมูล 
เชิงประจักษ์ 
๒. ประชุมบุคลำกรเพ่ือวิเครำะห์ผล
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๔  
๓. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ
สินทรัพย์ วิเครำะห์จุดบกพร่องใน
ข้อมูลที่น ำเสนอในข้อที่ O๒๓ สรุปผล

๑. ค ำสั่งผู้รับผิดชอบกำรเตรียมควำม
พร้อมรับกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ออนไลน์ ในกำรจัดท ำข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

๒. กำรประชุมบุคลำกรเพ่ือ
ขับเคลื่อนโครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๕  

๓. กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
เผยแพร่ข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ที่

- กลุ่มบริหำร
กำรเงินและ
สินทรัพย์ 

๑. คณะกรรมกำรตรวจสอบควำมถูกต้องเหมำะสมของกำร
เปิดเผยข้อมูลสำธำรณะที่ได้รับมอบหมำยในค ำสั่ง  
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นิเทศติดตำมและให้ค ำปรึกษำ 
และร่วมวิเครำะห์เพ่ือหำแนวทำงกำรด ำเนินกำรและให้
ค ำปรึกษำตำมควำมเหมำะสม 
๒. กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนในที่ประชุมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมรับกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๓. คณะกรรมกำรตำมค ำสั่งตรวจสอบข้อมูลก่อนกำร
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  
๔. คณะกรรมกำรตำมค ำสั่งรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
ในที่ประชุมเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำหรือตำมวำระ 



ประเด็นย่อย แนวการด าเนินงาน/ ขั้นตอน/วิธีการ
ปฏิบัติ 

มาตรการ/ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติ 
และรายงานผล 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ
รำยเดือน  
๔. กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ 
ด ำเนินกำรทบทวนข้อมูล ศึกษำ
แนวทำงกำรรำยงำนตำมแบบ สขร.๑   
๔. กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
ปรับปรุงข้อมูลเพ่ือให้ครบถ้วนถูกต้อง
ตำมรูปแบบที่ก ำหนด และเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ศรีสะเกษ เขต ๑  
๕.  รำยงำนผลในที่ประชุมเพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 
 
 
 
 
 

เกี่ยวข้องกับกำรเงินและพัสดุที่เป็น
ปัจจุบันผ่ำนเว็บไซต์ของ ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ   
ศรีสะเกษ เขต ๑  

๔. กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ 
ให้บริกำรe – service บนเว็บไซต์
ของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

 

๕. กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนในรอบ ๖ เดือนและสิ้นปีงบประมำณ 



ประเด็นย่อย แนวการด าเนินงาน/ ขั้นตอน/วิธีการ
ปฏิบัติ 

มาตรการ/ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติ 
และรายงานผล 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ ๙.๕ การ
ส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 

๑. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบกำรเตรียมควำมพร้อมรับ
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ ในกำรจัดท ำ
ข้อมูล 
เชิงประจักษ์ 
๒. ประชุมบุคลำกรเพื่อวิเครำะห์ผล
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๔  
๓. กลุ่มกฎหมำยและคดี วิเครำะห์
จุดบกพร่องในข้อมูลที่น ำเสนอในข้อที่ 
O๓๐ ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๔. กลุ่มกฎหมำยและคดี และกลุ่ม
ส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล (ICT) 
ด ำเนินกำรทบทวนหำแนวทำงกำรกำร
ปรับปรุงและจัดท ำช่องทำงกำร

๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียมควำม
พร้อมรับกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ออนไลน์ และมอบหมำยผู้รับผิดชอบ
กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะตำม
ภำรกิจของกลุ่ม 

๒. กำรประชุมบุคลำกรเพ่ือ
ขับเคลื่อนโครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๕  

๓. ตรวจสอบควำมพร้อมของช่อง
ทำงกำรแจ้งเรื่องร้องเรียนฯ ให้พร้อม
ใช้งำนอยู่เสมอ 

๔. จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้ำงและ
รักษำวินัย ส ำหรับผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด 

- กลุ่มกฎหมำย
และคดี 
- กลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำ
ทำงไกลฯ (ICT) 

๑. คณะกรรมกำรตรวจสอบควำมถูกต้องเหมำะสมของกำร
เปิดเผยข้อมูลสำธำรณะที่ได้รับมอบหมำยในค ำสั่ง  
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นิเทศติดตำมและให้ค ำปรึกษำ 
และร่วมวิเครำะห์เพ่ือหำแนวทำงกำรด ำเนินกำรและให้
ค ำปรึกษำตำมควำมเหมำะสม 
๒. กลุ่มกฎหมำยและคดีและกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 
(ICT) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในที่ประชุมเพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
๓. คณะกรรมกำรตำมค ำสั่งตรวจสอบและรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบในที่ประชุมเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือตำมวำระ 
๔. กลุ่มกฎหมำยและคดี และกลุ่ม ICT ตรวจสอบควำม
พร้อมของช่องทำงกำรแจ้งเรื่องร้องเรียนฯ ให้พร้อมใช้งำน
อยู่เสมอ 
๕. รำยงำนควำมพร้อมของช่องทำงฯ รอบ 6 เดือน และ
รำยงำนสรุปผล ณ สิ้นปีงบประมำณ 
 



ประเด็นย่อย แนวการด าเนินงาน/ ขั้นตอน/วิธีการ
ปฏิบัติ 

มาตรการ/ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติ 
และรายงานผล 

ร้องเรียนกำรทุจริตให้ง่ำยต่อกำร
เข้ำถึง   
๔. รำยงำนผลในที่ประชุมเพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมรับกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ
ตรวจสอบควำมพร้อมของช่องทำงแจ้ง
เรียนร้องเรียนให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 
 

เพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
วินัยข้ำรำชกำร 

 
ประเด็น การใช้งบประมาณ 
 

ประเด็น แนวการด าเนินงาน/ ขั้นตอน/วิธีการ
ปฏิบัติ 

มาตรการ/ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติ 
และรายงานผล 

ตัวชี้วัดที่ I๗ 
ตัวชี้วัดที่ I๘ 
ตัวชี้วัดที่ I๙ 
ตัวชี้วัดที่ I๑๐ 
ตัวชี้วัดที่ I๑๑ 
ตัวชี้วัดที่ I๑๒ 

๑. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบกำรเตรียมควำมพร้อมรับ
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำออนไลน์ ในกำรจัดท ำข้อมูล 
เชิงประจักษ์ 

๑. ค ำสั่งผู้รับผิดชอบกำรเตรียม
ควำมพร้อมรับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำออนไลน์ ในกำรจัดท ำ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- กลุ่มบริหำรกำรเงิน
และสินทรัพย์ 

๑. สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ได้จัดท ำค ำสั่งเตรียมควำมพร้อม
รับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์  
และมอบหมำยผู้รับผิดชอบกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ
ตำมภำรกิจของกลุ่ม 
๒. จัดประชุมบุคลำกรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน ITA  

๑๒ 



ประเด็น แนวการด าเนินงาน/ ขั้นตอน/วิธีการ
ปฏิบัติ 

มาตรการ/ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติ 
และรายงานผล 

๒. ประชุมบุคลำกรเพ่ือวิเครำะห์ผลกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔  
๓. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
วิเครำะห์กำรด ำเนินงำนในด้ำนแผนกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณ กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรสร้ำง
กำรรับรู้และกำรมีส่วนร่วมในกำร
วำงแผนและตรวจสอบกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ   
๔. กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ 
พัฒนำระบบกำรท ำงำน กำรให้บริกำร 
กำรเปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมและ
ด ำเนินงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล 
 
๕. กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยเดือน รำย
ไตรมำส รำย ๖ เดือน รำยปี ตำมภำรกิจ
งำน และเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะบน
เว็บไซต์ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  
 

๒. กำรประชุมบุคลำกรเพ่ือ
ขับเคลื่อนโครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๕ 
๓. กลุ่มบริหำรกำรเงินและ
สินทรัพย์เผยแพร่ข่ำวสำร
ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรเงินและพัสดุที่เป็นปัจจุบันผ่ำน
เว็บไซต์ของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ 
เขต ๑  

๔. กลุ่มบริหำรกำรเงินและ
สินทรัพย์ ให้บริกำรe – service 
บนเว็บไซต์ของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ 
เขต ๑ 

และขับเคลื่อนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
๓. ตรวจสอบกำรเผยแพร่ข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ที่
เกี่ยวข้องกับกำรเงินและพัสดุที่เป็นปัจจุบันผ่ำนเว็บไซต์
ของ สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ 

๔. ตรวจสอบระบบกำรให้บริกำรขอสลิปเงินเดือน 
และบริกำร e – service บนเว็บไซต์ของ ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 



 
ประเด็น การปรับปรุงระบบการท างาน 
 

ประเด็น แนวการด าเนินงาน/ ขั้นตอน/วิธีการ
ปฏิบัติ 

มาตรการ/ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติ 
และรายงานผล 

ตัวชี้วัดที่ e๑๑ 
ตัวชี้วัดที่ e๑๒ 
ตัวชี้วัดที่ e๑๓ 
ตัวชี้วัดที่ e๑๔ 
ตัวชี้วัดที่ e๑๕ 
 

๑. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ 
ศรีสะเกษ เขต ๑ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
กำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำออนไลน์ ในกำรจัดท ำข้อมูล 
เชิงประจักษ์ 
๒. ประชุมบุคลำกรเพ่ือวิเครำะห์ผลกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔
และวำงแผนกำรด ำเนินงำนใน
ปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
๓. ส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร
เพ่ือน ำผลมำปรับปรุงกำรให้บริกำรและ
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
๔. ปรับปรุงและเพ่ิมบริกำร e – 
service   

๑. ค ำสั่งผู้รับผิดชอบกำรเตรียม
ควำมพร้อมรับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำออนไลน์ ในกำรจัดท ำ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๒. กำรประชุมบุคลำกรเพ่ือ
ขับเคลื่อนโครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๕  

๓. รำยงำนกำรส ำรวจควำมพึง
พอใจในกำรให้บริกำร 

- กลุ่มอ ำนวยกำร 
- กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำทำงไกลฯ 

๑. สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ได้จัดท ำค ำสั่งเตรียมควำมพร้อม
รับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ และ
มอบหมำยผู้รับผิดชอบกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะตำม
ภำรกิจของกลุ่ม 
๒. จัดประชุมบุคลำกรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน ITA และ
ขับเคลื่อนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๕ 
๓. ส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรและน ำผลกำร
ส ำรวจเพื่อปรับปรุงกำรให้บริกำรและเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรสื่อสำร 
๔. ตรวจสอบกำรปรับปรุงปรับปรุงและเพ่ิมบริกำร e – 
service  ผ่ำนทำงเว็บไซต์ให้ง่ำยต่อกำรเข้ำถึง 
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๓ 



ประเด็น แนวการด าเนินงาน/ ขั้นตอน/วิธีการ
ปฏิบัติ 

มาตรการ/ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ แนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติ 
และรายงานผล 

 ๔. e – service บนเว็บไซต์ของ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑  

 
 
 
 

๑๔
๑๔ 



คณะกรรมการจัดท ารายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
ที่ปรึกษา         

๑. ว่ำที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์  นำมศรี       ผู้อ ำนวยกำร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑       
๒. นำงสำวรุ่งอรุณ  เมธำภัทรกุล    รองผู้อ ำนวยกำร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑   
๓. นำยค ำโพธิ์ บุญสิงห์      รองผู้อ ำนวยกำร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑                 
๔. นำยรังสฤษธิ์  บุญรอง    รองผู้อ ำนวยกำร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  
๕. นำยชำณุวัติ  ศรเพชร    รองผู้อ ำนวยกำร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  
๖. นำงปุณิกำ ธรรมนูญ   รองผู้อ ำนวยกำร สพป.ล ำพูน เขต ๒  

ช่วยปฏิบัติรำชกำร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑  
คณะท างาน    

๑. นำงสำวรุ่งอรุณ  เมธำภัทรกุล    รองผู้อ ำนวยกำร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑   
๒. นำยทองค ำ  จันทร์โสภำ      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ 
๓. นำยอนันต์  ถมทองทวี            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินฯ           
๔. นำยบุญช่วย  รอดเนียม      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
๕. นำงธัญญำธนันท์  นิธิศเกษมโภคิน      ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                   
๖. นำงสรัญญำ  เถำว์บุญ        ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล            
๙. นำงวนัญพัทธ์  โชคดีสูงเนิน      ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน         
๘. นำงนวพร ทองสมบัติ    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ      
๙. นำงกุลจิรำ  ไตรภูมิ       ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูฯ            
๑๐. นำยทวีศักดิ์  ธรรมวันนำ        ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ 
๑๑. นำงสำวสมพรศรี  ชำติมนตรี   ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยฯ    
๑๒. นำงวิไรรัตน์  เครื่องทอง  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
๑๓. นำงรวิกำนต์  โพธิ์ศรี                 ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
๑๔. นำงช่อผกำ  พวงมำเทศ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                     
๑๕. นำงภำวดี  สมำน   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน                    

บรรณาธิการ และจัดท ารูปเล่ม    
๑. นำงวิไรรัตน์  เครื่องทอง    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
๒. นำงภำวดี  สมำน   เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
๓. นำงช่อผกำ  พวงมำเทศ  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                     
๔. นำงรวิกำนต์  โพธิ์ศรี                 ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

 
 
 
 

๑๕ 


