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คำนำ 

 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้วิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรม และความ 

โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ในปีประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ และกำหนดประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนา 
ให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดจนการประกาศมาตรการส่งเสริม 
คุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ซ่ึง 
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น กำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนด 
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตาม เพ่ือนำสู่การปฏิบัติ และการรายงานผล เพ่ือให้ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีการบริหารจัดการ และปฏิบัติภารกิจงานที่รับผิดชอบ 
เป็นไปด้วยความโปร่งใส ปลอดการทุจริตในหน่วยงาน 
 

       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
                                                                         มิถุนายน ๒๕๖๕ 
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สารบัญ 

หน้า 

คำนำ 
สารบัญ 

ส่วนที ่1 บทนำ           
- หลักการและเหตุผล           ๑ 
- วัตถุประสงค์             ๓ 

ส่วนที ่2 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔   
 -    ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบปี พ.ศ.๒๕๖๔    ๔ 

- ผลการวิเคราะห์ประเด็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน      ๑๐ 
-    แนวทางการนำจุดที่ต้องพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ       ๑๕ 

 -    มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของ สพป.ยโสธร เขต ๒ 
     เพ่ือแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อน         ๑๗ 

ส่วนที ่3 การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานเขต 

  พื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   
 -   มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน สพป.ยโสธร เขต ๒    ๒๑  

- ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน สพป.ยโสธร เขต ๒    2๑ 
- มาตรการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร การเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 

ของสพป.ยโสธร เขต ๒ 
- คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และผู้กำกับติดตามการดำเนินการตามมาตรการฯ     ๒3 
- ปฏิทินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการฯ       ๒๘ 
- แบบติดตามการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสฯ    ๒๙ 
- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง       ๓๓ 
- ประกาศมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง      ๓๔ 
- แบบหนังสือรับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ/ผู้รับสัญญา    ๓๖ 
- แนวทางในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมฯ        ๓๗ 

ภาคผนวก             ๔๑ 
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ส่วนที ่1  
บทนำ 

หลักการและเหตุผล 
 
รัฐบาลได้กำหนดให้เรื่องการป้องกัน การปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในหน่วยงาน

ภาครัฐ  นโยบายสำคัญท่ีต้องเร่งดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปรามปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero 
Tolernance &  Clean Thailand) มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ ทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้ง
ระบบให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และนโยบายด้านการส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และ การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง และคณะรัฐมนตรีได้ ประชุม เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้ารับการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ และในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ กำหนดให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทุกเขตพื้นที่ต้องรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส โดยเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  

 การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกเกี่ยวกับการดำเนินงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
และมีธรรมาภิบาลที่หน่วยงาน ภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงจะต้องมี และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อัน
สะท้อนคุณลักษณะที่ดีในการดำเนินงานใน ด้านต่างๆ ของหน่วยงาน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน
หรือผู้รับบริการ โดยหากหน่วยงานที่มีผลการประเมินอยู่ ในระดับสูง ก็จะสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีในการ
ดำเนินงานในด้านต่างๆ เช่น หน่วยงานมีความโปร่งใสในการให้ข้อมูล มี การเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา 
สาธารณชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างสะดวกทุก ช่องทาง และสามารถ
ตรวจสอบได้ หน่วยงานมีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน การ ดำเนินงาน
ของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่มีความพร้อม มีความเต็มใจ และพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารมีการแสดง 
เจตจำนงสุจริตที่แน่วแน่ในการบริหารงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความปลอดจากการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน หน่วยงานมีวัฒนธรรมที่ดีอันเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานอย่างมี คุณธรรม หน่วยงานมี
ระบบการดำเนินงานเพ่ือป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน หน่วยงานมี ระบบการปฏิบัติงานที่มี
มาตรฐาน และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งมีการบริหารงานบุคคล บริหาร งบประมาณ และมีการ
มอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม เป็นต้น   

 การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เป็นกลยุทธ์เชิงรุกในการป้องกัน และ
ปราบปราม การทุจริตของรัฐบาล ซึ่งสำนักงานป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กำหนดให้ทุก
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หน่วยงานต้องดำเนินงาน ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และสำนักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็น หน่วยงานต้นสังกัด ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุก
เขตพื้นที่การศึกษาต้องรับการประเมินคุณธรรม และ ความโปร่งใส โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้
กำหนดค่าเป้าหมายคะแนนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต พื้นที่การศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยผลการ
ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ และเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการประเมิน โดยเป็นการ เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงาน
ของหน่วยงานที่แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สาธารณชน ได้ทราบถึงการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน ๔๓ ข้อมูล ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้  

๑. การปฏิบัติหน้าที่  
 ๒. การใช้งบประมาณ  
 ๓. การใช้อำนาจ  
 ๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
 ๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
 ๖. คุณภาพการดำเนินงาน  
 ๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
 ๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน  

   ๙. การเปิดเผยข้อมูล  
 ๑๐. การป้องกันการทุจริต   
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่ต้องมีการขับเคลื่อน

การ ดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ เป็นต้นมา และได้รับการประเมินจากสำนักงาน ปปช. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานอย่างต่อเนื่อง และใน การป้องกันการทุจริต จะต้องมีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความ
โปร่งใสภายในหน่วยใน เพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อน
ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่ต้องพัฒนา แนวทางการนำผล การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน 
แล้วกำหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับ
ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินการดังกล่าว และได้มีการติดตามผลการ ดำเนินการ
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร    
เขต ๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความ
โปร่งใสภายใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น  
 
 



3 
 

รายงานผลการดำเนินงานตาม มาตรการส่งเสริมคณุธรรม และความโปร่งใส สพป.ยโสธร เขต 2 

 

วัตถุประสงค์  
 ๑. เพื่อทราบผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕   
  ๒. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุง พัฒนา มาตรการ
ส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
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ส่วนที่ ๒ 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรการ

ส่งเสริม ความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ตามคำสั่งที่ ๑๒๐/๒๕๖๕ 
ลงวันที่ ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้มีการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใส ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ และกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน มีผลการวิเคราะห์ดังนี้  

 ๑. ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
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 ๑.๑ ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยคะแนน ๙๓.๐๘ ระดับ A  ซ่ึง
มีคะแนนลดลงจากปีที่ผ่านมา ๑.๓๔ 

 ๑.๒ ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ที่ผ่านมา ๗ ปีย้อนหลัง (๒๕๕๘-๒๕๖๔) สรุปได้ดังนี้ 

   

 
๑.๓ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา จำแนกตามแหล่งข้อมูล ได้แก่   
1) กลุ่มบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( Internal)  คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

คะแนนการประเมิน 29.67 คะแนน 
2) กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา (External) คะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนการประเมิน 29.46 คะแนน 
3) การเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Open Data) คะแนนเต็ม 40 คะแนน 

คะแนนการประเมิน 33.95 คะแนน 
(แสดงรายละเอียดของคะแนนดังภาพที่ 2) 
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๑.๔ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 ออนไลน์เขตตรวจราชการที่ 14จำนวน 14 เขต (ดังแสดงดังภาพที่ 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๕ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ออนไลน์ จำแนกตามตัวช้ีวัดการประเมิน   (ดังแสดงดังภาพที่ 4) 
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ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.50  ซึ่งอยู่ในระดับ AA  
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 97.31  ซึ่งอยู่ในระดับ AA  
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.61  ซึ่งอยู่ในระดับ AA  
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.16  ซึ่งอยู่ในระดับ AA  
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.68  ซึ่งอยู่ในระดับ AA  
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.38   ซึ่งอยู่ในระดับ AA  
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 97.93   ซึ่งอยู่ในระดับ AA   
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.29   ซึ่งอยู่ในระดับ AA    
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.50  ซึ่งอยู่ในระดับ A    
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 81.25 ซึ่งอยู่ในระดับ B 

๑.๖ ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำแนกตามเครื่องมือประเมิน ๓ เครื่องมือ    
มีผลการประเมิน ดังนี้   ผลคะแนนประเมินตามเครื่องมือประเมิน IIT (ตัวชี้วัดที่ ๑-๕) คะแนน ๒๙.๖๗        
ผลคะแนนประเมินตามเครื่องมือประเมิน EIT (ตัวชี้วัดที่ ๖-๘) คะแนน ๒๙.๔๖ ผลคะแนนประเมินตาม
เครื่องมือประเมิน OIT (ตัวชี้วัดที่ ๙-๑๐) คะแนน ๓๓.๙๕  และเม่ือพิจารณาผลประเมินตามเครื่องมือประเมิน
เรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย มีผลการประเมิน ดังนี้ สรุปในภาพรวมผลคะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีผลการประเมินโดยแยกตามเครื่องมือการประเมิน ดังนี้   
 - แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้คะแนนร้อยละ 29.67  จากร้อยละ 30 
 - แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ได้คะแนนร้อยละ 29.46  จากร้อยละ 30 
 - แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  ได้คะแนนร้อยละ  33.95  จากร้อยละ 40 
คะแนนแยกรายตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด ปรากฏดังนี้ 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด คะแนนที่ได ้ ค่าน้ำหนัก 
คะแนน 

หลังถ่วงน้ำหนัก 
เครื่องมือ IIT มี 5 ตัวชี้วัด 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.54  
 

30 

 
 

29.67 
2 การใช้งบประมาณ 97.30 
3 การใช้อำนาจ 99.60 
4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 99.16 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 98.85 

เครื่องมือ EIT มี 3 ตัวชี้วัด 
6 คุณภาพการดำเนินงาน 98.37  

30 
 

29.46 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 97.92 
8 การปรับปรุงการทำงาน 98.29 
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เครื่องมือ OIT มี 2 ตัวชี้วัด 
9 การเปิดเผยข้อมูล 88.50  

 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 
 
 

33.95 

 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 100 
 9.2 การบริหารงาน 87.50 
 9.3 การบริหารงบประมาณ 100 
 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 75.00 
 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 80.00 

10 การป้องกันการทุจริต 81.25 
 10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 62.50 
 10.2 มาตรการภายในเพื ่อป้องกันการ

ทุจริต 
100 

คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 93.08 
ระดับผลการประเมิน (Rating Score) A 

คะแนนและระดับผลการประเมินผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 
100 คะแนน และระดับผล  การประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
- ผลการประเมินตามเครื่องมือการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  ได้

คะแนนร้อยละ 33.95 จากร้อยละ 40 คะแนนที่ได้ จากตัวชี้วัด ที่ 9 – ตัวชี้วัดที่ 10  ปรากฏดังนี้ 

ที ่ ตัวช้ีวัด คะแนนที่ได ้
ข้อ(O1 – O43) 

 
เครื่องมือ OIT มี 2 ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 88.50  

 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 100 O1 – O9 
 9.2 การบริหารงาน 87.50 O10 – O17 
 9.3 การบริหารงบประมาณ 100 O18 – O24 
 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 75.00 O25 – O28 
 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 80.00 O29 – O33 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 81.25  
 10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 62.50 O34 – O41 
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 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 100 O42 – O43 
- คะแนนวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  OIT สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร      

เขต 2 ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   ดังแสดงในภาพที่ 3 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
พบว่า  คะแนนตัวชี้วัดที่ต้องได้รับการแก้ไข  มีดัง 
 ๑.๗ สรุปผลการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำแนกตามตัวช้ีวัด และ
จำแนก ตามเครื่องมือประเมิน ที่มีคะแนนสูงสุด ๓ อันดับแรก และคะแนนต่ำสุด ๓ อันดับสุดท้าย มีผล
ดังนี้   

 ๑.๗.๑ ผลประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จำแนกตามตัวชี้วัด และตามเครื่องมือประเมิน ที่มีคะแนนสูงสุด ๔ ลำดับแรกคือ  

๑.๗.๑.๑ มีผลประเมินคะแนนสูงสุดอันดับ ๑ คือ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ (๙๙.๖๐)   
๑.๗.๑.๒ มีผลประเมินคะแนนสูงสุดอันดับ ๒ คือ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ (99.54)   
๑.๗.๑.๓ มีผลประเมินคะแนนสูงสุดอันดับ ๓ คือ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

(99.16)    
๑.๗.๑.๔ มีผลประเมินคะแนนสูงสุดอันดับ ๔ คือ ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

(98.85)  
 ๑.๗.๒ ผลประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จำแนกตามตัวชี้วัด และตามเครื่องมือประเมิน ที่มีคะแนนต่ำสุด ๔ ลำดับสุดท้าย 
คือ   

๑.๗.๒.๑ มีผลประเมินคะแนนต่ำสุดอันดับ ๑ คือ ตัวช้ีวัดการป้องกันการทุจริต (81.25)   
๑.๗.๒.๒ มีผลประเมินคะแนนต่ำสุดอันดับ ๒ คือ ตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล (88.50)    
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รายงานผลการดำเนินงานตาม มาตรการส่งเสริมคณุธรรม และความโปร่งใส สพป.ยโสธร เขต 2 

 

๑.๗.๒.๓ มีผลประเมินคะแนนต่ำสุดอันดับ ๓ คือ ตัวช้ีวัดการใช้จ่ายงบประมาณ (97.30)   
๑.๗.๒.๔ มีผลประเมินคะแนนต่ำสุดอันดับ ๔ คือ ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการสื่อสาร

(97.92)   
๑.๘ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ผลประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนก
ราย ตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์ 
ตัวช้ีวัด/รายละเอียด จุดแข็ง จุดอ่อน 
ตัวช้ีวัดที่ ๑  
การปฏิบัติหน้าที่  
คะแนน 99.54  
ระดับ AA   
ผ่านการประเมิน  

       บุคลากรทุกคนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต ๒  ปฏิบัติงานงาน ในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ในงาน ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท  เสียสละ เต็ม
ความรู้ ความสามารถ มีความ รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ โดยมีการ
บันทึก รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน และ รายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็นประจำทุกเดือน และมีการ
พัฒนา งานในหน้าที่ความ และมีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
โดย จัดทำมาตรฐานการให้บริการ จัดทำแผนผัง ขั้นตอนการ
ให้บริการ และจัดระบบการให้ บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ให้บริการ  ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งต้องให้บริการ ให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลา และเท่าเทียมกัน 
และ ไม่มีการ เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ  ของ
บุคลากรอ่ืนในหน่วยงานทั้งในกรณีท่ี แลกกับ การปฏิบัติหน้าที่ และ
ในกรณีช่วง เทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบ ธรรมเนียม 
ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้ เงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ 
ต่อบุคคล ภายนอกและได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยจัดทำ
สถานที่รับรองผู้รับบริการ มีสถานที่ และกาแฟให้บริการแก่
ผู้รับบริการทุกคน อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งผลการประเมินความ พึง
พอใจ โดยการสแกน QR Code ณ จุด ให้บริการของแต่ละกลุ่มงาน 
มีผลประเมิน ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

จุดอ่อนเล็กน้อยในบาง
ประเด็น แต่อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้  
 ไม่ต้องจัดทำมาตรการ
ส่งเสริม คุณธรรม และ
ความโปร่งใสฯ 

ตัวช้ีวัด/รายละเอียด จุดแข็ง จุดอ่อน 
ตัวช้ีวัดที่ ๒  
การใช้งบประมาณ  
คะแนน 97.30 
ระดับ AA  
ผ่านการประเมิน 

สพป.ยโสธร เขต ๒  มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง เป็นระบบ โดยมี
การจัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีและเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ และมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไป ตาม
วัตถุประสงค์ การเบิกจ่ายเงินของบุคลากร เป็นไปข้อเท็จจริง 
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเดินทาง ฯลฯ และนอกจากนี้ ยังเปิดโอกาส และให้
บุคลากรภายใน มีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณ
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างหลากหลาย 

จุดอ่อนเล็กน้อยในบาง
ประเด็น แต่อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้  
 ไม่ต้องจัดทำมาตรการ
ส่งเสริม คุณธรรม และ
ความโปร่งใสฯ 
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ตัวช้ีวัดที่ ๓ 
การใช้อำนาจ   
 คะแนน 99.60
ระดับ AA   
ผ่านการประเมิน 

ผู้บริหารของ สพป.ยโสธร เขต ๒  มีการมอบหมาย งานหน้าที่ความ
รับผิดชอบ มีการประเมินผล การปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โปร่งใส 
การ คัดเลือกบุคลากรเพ่ือเลื่อนตำแหน่ง, เข้าอบรม การมอบรางวัล
ต่าง ๆ เป็นไปอย่าง เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ผู้บริหารไม่มี การ
สั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำธุระส่วนตัว หรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
และไม่มีการแทรกแซง การบริหารงานบุคคลจากผู้มีอำนาจ การซื้อ 
ขายตำแหน่ง หรือไม่มีการเอ้ือผลประโยชน์ ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบาง
ประเด็น แต่อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้  
ไม่ต้องจัดทำมาตรการ
ส่งเสริม คุณธรรม และ
ความโปร่งใสฯ 

ตัวช้ีวัดที่ ๔ 
การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ  
คะแนน 99.16
ระดับ AA  
ผ่านการประเมิน 

บุคลากรของ สพป.ยโสธร เขต ๒ มีความตระหนัก และมีความมุ่งมั่น
ในการจัดการความเสี่ยงใน เรื่องการป้องกันการใช้ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ในการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ 
ซึ่งส่งผลให้บุคลากรของ สพป.ยโสธร เขต ๒ ไม่มีการนำทรัพย์สิน
ของทาง ราชการไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อ่ืน  นอกจากนี้ยังมี
กระบวนการในการให้บุคลากร ภายใน และภายนอกยืมทรัพย์สิน
ของราชการซึ่งเป็นไปแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในระเบียบ สำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุที่กำหนด ไว้ และมีการชี้แจงแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการ ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ให้บุคลากร
ทราบ และนำไปปฏิบัติ ในการประชุมฝ่ายบริหาร สพป.ยโสธร เขต 
๒ และมีการกำกับ ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
เป็นประจำทุกปี 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบาง
ประเด็น แต่อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้  
ไม่ต้องจัดทำมาตรการ
ส่งเสริม คุณธรรม และ
ความโปร่งใสฯ 

ตัวช้ีวัดที่ ๕  
การแก้ไขปัญหา   
การทุจริต   
คะแนน 98.85
ระดับ AA  
ผ่านการประเมิน 

ดร.บวร เทศารินทร์  ผู้อำนวยการสพป.ยโสธร เขต ๒ให้ความสำคัญ 
กับการป้องกัน และต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบอย่างจริงจัง และมี
การ ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการทบทวน นโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ มี
การจัดทำ แผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และมีการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงาน เพ่ือลดลงหรือไม่มีการทุจริต 
มีการจัดช่องทาง เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติ 
เรื่องร้องเรียน ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากร ภายใน ในการ
ร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต ภายในหน่วยงานด้วย และมี
กระบวนการเฝ้า ระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึง
การนำผลการตรวจสอบภายใน และ ของ สตง. ปปช. มาไปปรับปรุง
การทำงาน  เพ่ือป้องกันการทุจริต 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบาง
ประเด็น แต่อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้  
ไม่ต้องจัดทำมาตรการ
ส่งเสริม คุณธรรม และ
ความโปร่งใสฯ 
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ตัวช้ีวัด/รายละเอียด จุดแข็ง จุดอ่อน 
ตัวช้ีวัดที่ ๖ 
คุณภาพการ  
ดำเนินงาน   
คะแนน 98.37
ระดับ AA   
ผ่านการประเมิน 

บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานที่กำหนด
ไว้อย่างเคร่งครัด ตามข้ันตอน ระยะเวลาและเท่าเทียมไม่เลือก
ปฏิบัติ ให้ข้อมูลแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือ บิดเบือนข้อมูล เจ้าหน้าที่ไม่เรียก
และไม่ให้ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ  

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบาง
ประเด็น แต่อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้  
ไม่ต้องจัดทำมาตรการ
ส่งเสริม คุณธรรม และ
ความโปร่งใสฯ 

ตัวช้ีวัดที่ ๗ 
ประสิทธิภาพ  
การสื่อสาร  
คะแนน 97.92 
ระดับ AA   
ผ่านการประเมิน 

มีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย  สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดย 
ข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วน และเป็น ปัจจุบัน มีช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็น ติชม และช่องทางถามตอบ ช่องทางการรับเรื่อง 
ร้องเรียน ทางเว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา และกล่องรับฟัง
ความคิดเห็น  แสดงหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร e-Mail ของ
หน่วยงาน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มา แสดงความคิดเห็น และ
ถามตอบ ร้องเรียน ร้องทุกข์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบาง
ประเด็น แต่อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้  
ไม่ต้องจัดทำมาตรการ
ส่งเสริม คุณธรรม และ
ความโปร่งใสฯ 

ตัวช้ีวัดที่ ๘  
การปรับปรุง   
ระบบการทำงาน  
คะแนน 98.29 
ระดับ AA  
ผ่านการประเมิน 

บุคลากรมีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการ ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิด
ความ สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ ผู้รับบริการหรือผู้
มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วม ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน 
โดย การสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการ ให้บริการของ สพป.
ยโสธร เขต ๒ 

มีจุดอ่อนเล็กน้อยในบาง
ประเด็น แต่อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้  
ไม่ต้องจัดทำมาตรการ
ส่งเสริม คุณธรรม และ
ความโปร่งใสฯ 
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ตัวช้ีวัด/รายละเอียด จุดแข็ง จุดอ่อน 
ตัวช้ีวัดที่ ๙  
การเปิดเผยข้อมูล  
คะแนน 88.50 
ระดับ A 
ผ่านการประเมิน 

มีการเผยแพร่ข้อมูลในการดำเนินที่แสดงถึง การดำเนินการที่
เป็นธรรม โปร่งใสในการ ดำเนินงาน ที่มีความครบถ้วน ถูกต้อง 
เป็น ปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของ สพป.ยโสธร เขต ๒ จำนวน ๕ 
ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่  ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าว
ประชาสัมพันธ์ และการ ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การบริหารงาน 
ได้แก่  แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้ บริการ (๓) 
การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี และการ จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 

  มีจุดอ่อนที่ประเด็นที่ 
(๔) การบริหาร และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ 
นโยบาย การบริหาร ทรัพยากร
บุคคล การดำเนินการ ตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล และ หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร 
บุคคล และ (๕) การส่งเสริม
ความโปร่งใสใน หน่วยงาน 
ได้แก่การจัดการเรื่องร้องเรียน
การ ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และ การเปิดโอกาส ให้เกิดการ
มีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล
ใน ประเด็นข้างต้นแสดงถึง
ความโปร่งใสในการ บริหารงาน
และการดำเนินงานของ
หน่วยงาน 
❖ ควรจัดทำมาตรการ
ส่งเสริม คุณธรรม และความ
โปร่งใส 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การ
ป้องกัน  การทุจริต   
คะแนน 81.25 
ระดับ B  
ไม่ผ่านการประเมิน 

มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นการป้องกันการทุจริต เป็นปัจจุบันบน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน อย่าง ครบถ้วน ถูกต้อง และมีการ
ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ให้สาธารณชน 
ได้รับทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการ เพ่ือป้องกัน
การทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร การประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือการ ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรม 
องค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (๒) มีการ
จัดทำมาตรการภายในเพื่อ ป้องกันการทุจริต โดยประเด็นการ
มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   และประเด็น
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใส  สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี ผลการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจน จึงควรมีการ พัฒนาให้ดีขึ้น โดยพัฒนา
บุคลากรให้เป็นผู้มี คุณธรรมในการปฏิบัติงาน ตามโครงการ 
พัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม  องค์กรคุณธรรม 

มีจุดอ่อนที่ประเด็นการ
ดำเนินการ เพื่อป้องกันการ
ทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริต 
ของผู้บริหาร การประเมินความ
เสี่ยงเพ่ือการ ป้องกันการทุจริต 
การเสริมสร้างวัฒนธรรม 
องค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต   
❖ ควรจัดทำมาตรการส่งเสริม 
คุณธรรม และความโปร่งใส ใน 
ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น 
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 ๒. ผลการวิเคราะห์เป็นประเด็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน และจุดที่ ควรพัฒนา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  จากผลการประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
คณะกรรมการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ๑๐ ตัวชี้วัด และได้ร่วมกัน  กำหนดประเด็นที่
เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ซึ่งพิจารณาจากตัวชี้วัดที่มีผลประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใสที่มีคะแนนต่ำสุด ๔ ลำดับสุดท้าย มีดังนี้  

๑.  มีผลประเมินคะแนนต่ำสุดอันดับ ๑ คือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (81.25)   
๒.  มีผลประเมินคะแนนต่ำสุดอันดับ ๒ คือ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (88.50)    
๓. มีผลประเมินคะแนนต่ำสุดอันดับ  ๓ คือ ตัวชี้วัดการใช้จ่ายงบประมาณ (97.30)   
๔.  มีผลประเมินคะแนนต่ำสุดอันดับ ๔ คือ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร (97.92)   

 ❖ ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มี ๔ ตัวชี้วัด ดังนี้  
  ๑. ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต (คะแนน ๘๑.๒๕) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง 
แก้ไขโดยด่วน คือ การเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดําเนินการต่าง 
ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ 
เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือ ป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่ง  การเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้
ความสําคัญต่อผลการประเมิน เพื่อนําไปสู่ การจัดทํามาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมี
การกํากับติดตามการนําไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรอาจไม่ได้เข้าไปเปิดเว็บไซต์
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เพื่อเข้าไปดูข้อมูลข่าวสาร ผลงานหรือผลการ
ดำเนินของ สพป.ยโสธร เขต ๒  ว่ามี การดำเนินการอย่างเป็นธรรม โปร่งใสในการดำเนินงานมากน้อยเพียงใด  

 ๒. ตัวช้ีวัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (คะแนน 88.50) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขโดย
ด่วนคือ การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบาย การบริหาร ทรัพยากรบุคคล การดำเนินการ 
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล และการ
ส่งเสริมความโปร่งใสใน หน่วยงาน ได้แก่การจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ และ การเปิด
โอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม ทั้งนี้เนื่องจาก บุคลากรอาจไม่ได้มีการกำหนดนโยบายในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลรวมไปถึงมาตรการใรการส่งเสริมความโปร่งใสรวมไปถึงการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างทั่วถึง 

๓. ตัวช้ีวัดที่ ๒ การใช้จ่ายงบประมาณ (คะแนน 97.30)  ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง
แก้ไขโดยด่วน คือ  การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ และตรวจสอบพัสดุ อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
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ดำเนินการ ทั้งนี้เนื่องจาก การเบิก จ่ายค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม และการจัดจ้างทำ
เอกสาร ผู้รับผิดชอบบางแผนงาน/โครงการ ดำเนินการประสานการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยตนเอง  

 ๔. ตัวชี้วัดที่ ๗  ประสิทธิภาพการสื่อสาร (คะแนน 97.92)  ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง
แก้ไขโดยด่วน คือ การเผยแพร่ข ้อม ูลของหน่วยงานในเร ื ่องต่างๆ ต ่อสาธารณชน ผ ่านช ่องทางที่
หลากหลาย  สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดย ข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วน และเป็น ปัจจุบัน มี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ติชม และช่องทางถามตอบ ช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียน ทางเว็บไซต์สำนักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษา และกล่องรับฟังความคิดเห็น  แสดงหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร e-Mail ของหน่วยงาน 
เพื ่อให้ผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียได้มา แสดงความคิดเห็น และถามตอบ ร้องเรียน ร้องทุกข์ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว  ทั้งนี้เนื่องจาก การเผยแพร่ข้อมูล ผลงานของ สพป.ยโสธร เขต ๒ หรือข้อมูลที่ สาธารณชนควร
รับทราบ ให้แก่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ยังมีประสิทธิภาพ ไม่ดีเท่าที่ควร บุคลากร
ภายใน หน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก ยังขาดการรับรู้ถึงข้อมูล ผลงานที่เผยแพร่ ของ สพป.
ยโสธร เขต ๒ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากร ภายใน และภายนอก อาจไม่เปิด เว็บไซต์ของ สพป.ยโสธร เขต ๒ เพ่ือ
เข้าไปดูข้อมูลข่าวสารที่ เผยแพร่   

 ๓. แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต ๒ มีดังนี้  

 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ การวิเคราะห์ประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน และประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เพื่อให้
การนำผลที่ได้ จากการวิเคราะห์นำไปสู่การแก้ไขจุดอ่อน/ข้อบกพร่อง และนำสู่การพัฒนาให้ดีขึ้น และนำสู่การ
ปฏิบัติ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้กำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์
ไปสู่การปฏิบัติ และ รายงานผล ดังนี้  

๓.๑ แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ที่เป็นประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ไปสู่การ
ปฏิบัติ  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีดังนี้  

 ๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อน ให้มีการ
ดำเนินการที่ ปลอดการทุจริต ปราศจากการทุจริต เกิดความเป็นธรรม โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ซึ่งมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน ดังนี้  

 
 
 
 
 
 



16 
 

รายงานผลการดำเนินงานตาม มาตรการส่งเสริมคณุธรรม และความโปร่งใส สพป.ยโสธร เขต 2 

 

 
มาตรการ ตัวช้ีวัดที่

เป็นจุดอ่อน 
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

๑. มาตรการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
คุณธรรม  

๑๐ การป้องกันการทุจริต ประเด็นการมีส่วนร่วม
ของผู ้บร ิหาร และ ประเด็นการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรภายในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  
ให้เป็นผู้ที ่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื ่อสัตย์สุจริต โดยพัฒนาสำนักงาน เขต
พ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม  

๓.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัด
จ้าง  

๒ การใช้งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ 
และการ ตรวจสอบพัสดุ อาจมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง 

๔. มาตรการพัฒนาประสิทธิภาพ การสื่อสาร การ
เผยแพร่ผลการ ดำเน ินงานตามเกณฑ์ประเมิน 
คุณธรรม และความโปร่งใสของ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 

๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร   
การเผยแพร่ผลงาน หรือข้อมูลที่สาธารณชนควร
ทราบ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายในและภายนอก 
ยังขาดการรับรู้ถึงการเผยแพร่ผลงาน  ไม่ได้เข้า
ไปเปิดข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่ การศึกษา 

 
๒. ประกาศใช้มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
 ๓. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และผู้กำกับ ติดตามในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริม

คุณธรรม และความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  
 ๔. จัดทำปฏิทินขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายใน

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
 ๕. จัดทำแบบติดตามการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  
 ๖. ชี้แจงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน สำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  
 ๗. กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน ของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ และผู้อำนวยการกลุ่ม แล้วรายงานผลต่อที่ประชุมฝ่ายบริหารฯ ทุกวันพุธ  

 ๘. ประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ตามแบบติดตามที่กำหนดตามข้อ ๕   
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 ๙. รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  

มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เพื่อแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน มาตรการในการแก้ปัญหาที่เป็นจุดอ่อน/
ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติตามมาตรการ 

ผู้รับผิดชอบ การกำกับติดตามและ
รายงาน 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การป้องกัน
การทุจริต ประเด็นการ 
การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารยังไม่ได้ส่วนร่วม
ในการทำกิจกรรม
ร่วมกัน  ประเด็นการการ
เสริมสร้าง
วัฒนธรรม  องค์กรยังไม่ได้
รับความร่วมมือเท่าท่ีควร 

มาตรการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา คุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) 
ของ สพป.ยโสธร เขต ๒ มี ขั้นตอน วิธี
ปฏิบัติ ดังนี้  
๑. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมใน และ
ปฏิบัติตาม กิจกรรมส่งเสริมความดี ๘ 
กิจกรรม   
 - ตรงเวลาสร้างคุณค่าแก่องค์กร  
 - ๕ ส.และบริหารจัดการขยะ 
 - ขับข่ีปลอดภัย สร้างวินัยจราจร  
 - แต่งกายถูกต้อง เหมาะสม  
 - ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ  
 - จิตอาสา  
 - ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ  
 - กีฬากลุ่มสัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี  
๒. ชี้แจงทางการขับเคลื่อนกิจกรรม
ส่งเสริม ความดีให้บุคลากรภายใน สพป.
ยโสธร เขต ๒ ทราบ และถือปฏิบัติ โดย
เคร่งครัด  
๓. ประกาศเจตนารมณ์ และบันทึก
ข้อตกลง  (MOU) ในการพัฒนาสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา คุณธรรม ของ สพป.
ยโสธร เขต ๒   
๔. กำกับ ติดตาม การดำเนินงานแต่ละ
กิจกรรม ส่งเสริมความดี อย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 

 ๑. กำกับติดตามการ
ดำเนินงานตาม มาตรการ 
โดยรอง ผอ.สพป.ยโสธร 
เขต ๒ และผู้อำนวยการ
กลุ่มทุกกลุ่ม   
๒. ติดตามความก้าวหน้า
ในการประชุม ฝ่ายบริหาร
ของ สพป.ยโสธร เขต ๒   
๓. รายงานผลการ
ดำเนินการตาม มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม และ
ความ โปร่งใสภายใน 
สพป.ยโสธร เขต ๒   
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ตัวช้ีวัดที่ ๙ การเปิดเผย
ข้อมูล 

   

ตัวช้ีวัดที่ ๒ การใช้จ่าย
งบประมาณ ประเด็น 
การจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา
พัสด ุ และการตรวจสอบ
พัสดอุาจมีผลประโยชน์ 
ทับซ้อนในการจัดจ้างท 
าเอกสาร ที่ ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ เป็นผู้ 
ประสานจัดจ้าง ด้วย
ตนเอง 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งในการจัด
จ้างทำ เอกสารของ สพป.ยโสธร เขต ๒ 
มีข้ันตอน วิธีปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้   
๑. การจัดจ้างทำเอกสารของสพป.ยโสธร 
เขต ๒  จดัจ้าง  โดยเจ้าหน้าที่พัสดุของ  
๒. เจ้าหน้าที่ของ สพป.ยโสธร เขต ๒ที่
ประสงค์ จัดทำเอกสาร ให้ดำเนินการ
ดังนี้  
    ๒.๑ บันทึกขออนุมัติจ้างทำเอกสาร ให้ 
ผอ. สพป.ยโสธร เขต ๒ อนุมัติให้
ดำเนินการ โดย ระบุลักษณะเอกสารที่ 
จำนวน และแหล่ง งบประมาณท่ีเบิกจ่าย  
    ๒.๒ ส่งบันทึกที่ได้รับอนุมัติ พร้อม
ต้นฉบับ เอกสารให้เจ้าหน้าที่พัสดุ 
ล่วงหน้าก่อนเวลาที่จะ ใช้เอกสาร อย่าง
น้อย ๗ วัน   
๓. กรณีจำเป็นเร่งด่วน ให้เจ้าหน้าที่ผู้
ประสงค์ จัดทำเอกสาร ประสานการ
ดำเนินการกับ เจ้าหน้าที่พัสดุ และได้รับ
อนุมัติให้ดำเนินการ เป็นรายครั้ง 

นางสาววันเพ็ญ   
อ่อนแก้ว 
  ผอ.กลุ่ม
การเงินและ
สินทรัพย์  

๑. ควบ กำกับติดตาม โดย
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 
๒  นางสาววันเพ็ญ อ่อน
แก้ว  ผู้อำนวยการ
กลุ่ม  บริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ 
๒. รายงานความก้าว และ
รายงานผลการดำเนินการ
ในการประชุมฝ่ายบริหาร 
ของ สพป.ยโสธร เขต ๒
ทุกวันพุธ  
๓. ติดตามการดำเนินงาน 
และรายงาน ผลการ
ดำเนินการตามแบบ
ติดตามผล การดำเนินงาน
ตามมาตรการส่งเสริม 
คุณธรรม และความ
โปร่งใส ที่จัดทำขึ้น 

ตัวช้ีวัดที่ ๗  
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
การเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชน ควร
ทราบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในและ ภายนอก ยัง
ขาดการรับรู้ถึงการ
เผยแพร่ ผลงาน ไม่ได้เข้า
ไปเปิดข้อมูลข่าวสารทาง 
เว็บไซต์ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

มาตรการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร 
การ เผยแพร่ผลการดำเนินงานตาม
เกณฑ์ประเมิน คุณธรรม และความ
โปร่งใสของสพป.ยโสธร เขต ๒ มี 
ขั้นตอน วิธีปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้  
๑. ให้ผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน ตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใส ของ สพป.ยโสธร เขต 
๒ ในแต่ละข้อมูล จำนวน ๔๓ ข้อมูล ได้
เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานทางเว็บไซต์
ของ สพป.ยโสธร เขต ๒ 
๒. สร้างการรับรู้ในการดำเนินการตาม
เกณฑ์ คุณธรรม และความโปร่งใสในแต่
ละข้อมูล  ให้กับบุคลากรของ สพป.ยโสธร 
เขต ๒ดังนี้   
  ๒.๑ แจ้งผลการดำเนินงานในแต่ละ

นายผดุงสิทธิ์   
ลาวรรณ 
 ผู้อำนวยการ
กลุ่ม DLICT  
 

๑. ควบคุม กำกับติดตาม 
โดย รอง ผอ.สพป.ยโสธร 
เขต ๒ นายผดุงสิทธิ์  
ลาวรรณ 
 ผู้อำนวยการกลุ่ม DLICT  
๒. รายงานความก้าว 
ปัญหา อุปสรรค ในการ
ดำเนินการในการประชุม
ฝ่าย บริหารของ สพป.
ยโสธร เขต ๒ทุกวันพุธ  
   
๓. ติดตามการดำเนินงาน 
และรายงาน ผลการ
ดำเนินการตามแบบ
ติดตามผล การดำเนินงาน
ตามมาตรการส่งเสริม 
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ข้อมูลใน การประชุมฝ่ายบริหาร สพป.
ยโสธร เขต ๒ และ ผู้อำนวยการกลุ่ม
ข้อมูลที่รับทราบจากท่ีประชุม  แจ้งต่อ
บุคลากรภายในกลุ่มทราบ อย่างต่อเนื่อง   
   ๒.๒ แจ้งประชาสัมพันธ์การเผยแพร่
ข้อมูล แต่ละข้อมูล ให้บุคลากรทุกกลุ่มใน 
สพป.ยโสธร เขต ๒ ทราบ และถือปฏิบัติ
ตามแนวดำเนินการที่ เผยแพร่ ทางระบบ
รับส่งเอกสารอิเล็คทรอนิคส์  และ ระบบ
ไลน์ของ สพป.ยโสธร เขต ๒  
   ๒.๓ ชี้แจง รายละเอียดการดำเนินงาน
ในแต่ ละข้อมูล จำนวน ๔๓ ข้อมูล ให้กับ
บุคลากร  และผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดทราบ 

คุณธรรม และความ
โปร่งใส ที่จัดทำขึ้น 
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ส่วนที่ ๓ 
การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 

ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื ่อนการ
ดำเนินการ ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต ๒ เพ่ือนำสู่การแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่ต้องพัฒนาให้
ดีขึ้นการปรับปรุงระบบ การทำงาน ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และ
ความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  จำนวน ๔ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้จ่ายงบประมาณ และ ตัวชี้วัดที่ ๗  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
มีรายละเอียดการ ขับเคลื่อนการดำเนินการ ดังนี้   
  ๑. จัดทำ และประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ซึ่งประกอบด้วย ๒ มาตรการใหญ่ ๔ มาตรการย่อย ดังนี้   

 ๑.๑ มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต ๒ ประกอบด้วย ๔ มาตรการ ดังนี้  

 ๑.๑.๑ มาตรการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร การเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ 
ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒   

  ๑.๑.๒ มาตรการให้บริการแก่ผู้รับบริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต ๒   
    ๑.๑.๓ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒  

 ๑.๑.๔ มาตรการในการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม ของ สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  

 ๑.๒ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
  ๒. กำหนดผู้รับผิดชอบ และผู้กำกับ ติดตามการดำเนินการของแต่ละมาตรการส่งเสริม
คุณธรรม  และความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
  ๓. จัดทำปฏิทินขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  

 ๔. การติดตาม และรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 
ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ตามแบบติดตามการดำเนินนการตาม
มาตรการ ส่งเสริมคุณธรรม  
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รายละเอียดการดำเนินการแต่ละมาตรการ ดังนี้ 
๑. มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ยโสธร เขต ๒ 
๑.๑ ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษายโสธร เขต ๒ และแจ้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคน ได้รับทราบ และถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด 
ดังนี้ 
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๑.๒ กำหนดผู้รับผิดชอบ และผู้กำกับ ติดตามการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และ
ความ โปร่งใสภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีรายละเอียด ดังนี้ 
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28 
 

รายงานผลการดำเนินงานตาม มาตรการส่งเสริมคณุธรรม และความโปร่งใส สพป.ยโสธร เขต 2 

 

 
 ๑.๓ จัดทำปฏิทินขับเคลื่อนการดำเนินการตามาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีรายละเอียด 
ดังนี้  

วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ 

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความ โปร่งใส
ภายใน สพป.ยโสธร เขต ๒ 

 

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 
ภายใน สพป.ยโสธร เขต ๒ เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๔  วิเคราะห์ข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่ที่ต้องแก้ไขโดย
ด่วน และวิเคราะห์จุดที่ ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์
ไปสู่การปฏิบัติ และ ร่วมกันกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความ
โปร่งใสภายใน สพป.ยโสธร เขต ๒ กำหนดผู้ ควบคุม กำกับ ติดตาม และ
ผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรการ 

 

๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ประกาศใช้มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน สพป.ยโสธร 
เขต ๒ ให้ข้าราชการในสังกัด ทราบ และถือปฏิบัติ 

 

แต่งตั้งผู้ควบคุม กำกับ ติดตาม และผู้รับผิดชอบตามมาตรการส่งเสริม 
คุณธรรม และความโปร่งใส และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติ 

 

แจ้งปฏิทินการดำเนินงาน และแบบติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ 
ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน สพป.ยโสธร เขต ๒ ให้แต่ละกลุ่ม
ได้ประเมิน และรายงานผลการ ดำเนินงานตามมาตรการฯ 

 

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  กลุ่มงานจัดส่งแบบติดตามติดตามการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใสของ สพป.ยโสธร เขต ๒ ครั้งที่ ๑ ให้กลุ่มพัฒนา
ครูฯ เพ่ือสรุป วิเคราะห์ข้อมูล 

 

๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕  จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ 
โปร่งใสของ สพป.ยโสธร เขต ๒ ครั้งที่ ๑  และนำเสนอให้ผู้อำนวยการฯ 
ทราบ และเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  กลุ่มงานจัดส่งแบบติดตามติดตามการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใสของ สพป.ยโสธร เขต ๒ ครั้งที่ ๒ ให้กลุ่มพัฒนา
ครูฯเพ่ือสรุป วิเคราะห์ข้อมูล 

 

๙ ตุลาคม ๒๕๖๔๕ จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ 
โปร่งใสของสพป.ยโสธร เขต ๒ ภาพรวม ของ สพป.ยโสธร เขต ๒และ
นำเสนอให้ผู้อำนวยการฯ ทราบ และเผยแพร่ ข้อมูลทางเว็บไซต์ สพป.ยโสธร 
เขต ๒ 

 

    
๑.๔ การติดตาม และรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒โดยจัดทำแบบติดตามและให้กลุ่มรายงาน 
รายละเอียดดังนี้ 
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๒. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 ๒.๑ ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และแจ้งให้ข้าราชการ และ

ลูกจ้าง ทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ได้รับทราบ และถือปฏิบัติ โดย
เคร่งครัด ดังนี้  
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 ๒.๒ จัดทำแบบฟอร์มหนังสือรับรองการแบบรับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญา ของเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ 
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แนวทางการขับเคลื่อนในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ  2565 (ITA Online)   

ขั้นตอนวิธีปฏิบัติ   
1. ประชุมคณะดำเนินงานตามมาตรการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรการและผู้รับผิดชอบ 
3. ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  ดังนี้ 
ช่วงเตรียมการประเมิน 

3.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน  ITA 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ  2565 ( ITA 
Online)  ให้กับผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เตรียมความพร้อม
ในการรับการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    ผ่านช่องทางการรับชม ดังนี้ 

 1. www.youtube.com/obectvonline 
 2. www.facebook.com/obectvonline 
 3. www.obectv.tv 
 4. www.facebook.com/uprightSchoolProject 

3.2 เตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ นำเข้าข้อมูลและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องจัดเตรียมบุคลากรเพ่ือทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการประเมิน 

และผู้ดูแลระบบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
- กรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
– นำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
- ประสานงานในขั้นดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT 
– ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 
– กำกับดูแลการประเมินในภาพรวมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนด
แนวทางและกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน ดังนี้ 
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3.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรอกข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบ  และนำเข้าข้อมูลผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

    ผู้ดูแลระบบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าใช้งานระบบ ITA Online 2022 เพื่อดำเนินการ
กรอกข้อมูล  ดังนี้ 

    1. ข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่ จำนวน 2 
ท่าน 

    2. จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ทั้งหมดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ทำงานให้กับ
หน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ขั้นตอนการขอรับ Username และ Password เพ่ือใช้งานระบบ ITA Online 2022  
ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online สามารถนำ Username และ Password เดิมที่ใช้ในการ

ประเมิน ITA Online ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาใช้เพื่อเข้าระบบ ITA Online 2022 ได้ 

 ในการณีที่ลืมรหัสผ่านให้ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
ดำเนินการ  ดังนี้ 
 1. ขอรับ Username และ Password ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ของผู้ดูแลระบบ ITA สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 2. ยืนยันตัวตนโดยระบุ ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3. ผู้ดูแลระบบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้ง Username Password และเชิญ
เข้า OpenChat : ITA Online 2022 เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 
 4. ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online  ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าระบบ ITA Online 
โดยใช้ Username และ Password ที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต หรือ 
httP://ita2020.pracharath.ac.th/ 

http://www.uprightschool.net/
http://ita2020.pracharath.ac.th/
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 5. นำเข้าข้อมูลตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

 
3.4 หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่าน

ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการประเมิน 
ITA Online ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการประสานงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จัดประชุมชี้แจ้งสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
    1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จัดประชุมชี้แจ้งสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการประเมินความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT)  จำนวน 56 คน ซึ่งเป็นบุคลากรที่
ปฏิบัติในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และได้อบรมให้
ความรู้เรื่องการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม 
     2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จัดประชุมชี้แจ้งสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการประเมินความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1  เข้าร่วม
ประชุมจำนวน 40 คน รุ่นที่ 2 เข้าร่วมประชุมจำนวน 31 คน รวมผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 71 คน ซึ่ง

1 

1 

2022 
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เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้อำนวยการสถานศึกษา และบริษัทห้างร้านเอกชน
ที่มีสัญญาเป็นผู้รับจ้างกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ในปีงบประมาณ 2565 
และได้ลงนามความร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการ
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

4. ติดตามผลการดำเนินงานตามปฏิทิน 
5. สรุปและรายงานผล 
การกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  ดำเนินการตามมาตรการการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส  ในการดำเนินงานของหน่วยงาน  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 เพ่ือขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2  โดยกำหนดปฏิทินในการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล  ดังนี้ 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งในการขับเคลื่อนการจัดทำ OIT 

 
 
 

เอกสารแนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
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เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

(ท่ี  191 /2565  ลงวันที่  10 มิถุนายน พ.ศ. 2565) 

........................................................... 

1. ทีมอำนวยการ 
 

 มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผนเชิงนโยบาย ดูแล กำกับ ติดตาม และอำนวยความสะดวก 
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้การจัดทำแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
 

1.1 นายบวร   เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 2 

ประธาน 

1.2 นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 

กรรมการ 

1.๓ ว่าที่ร้อยเอก  อมรรัตน์ 
                         ศรีขันธ ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 

กรรมการ 

1.๔ นายอาวุธ     ทองบุ         
                          

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 

กรรมการและเลขานุการ 

 

๒. ทีมขับเคลื่อน 
 

 มีหน้าที่  กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ กลั่นกรอง แก้ไขและเติมเต็มการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดในการจัดทำแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  ให้สามารถดำเนินการรายงานได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และตามระยะเวลาที่กำหนด ประกอบด้วย 
 

๒.1 นายอาวุธ   ทองบุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 

ประธาน 

๒.2 นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 

รองประธาน 

๒.3 ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์         
                         ศรีขันธ์       

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 2 

รองประธาน 

๒.4 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกกลุ่ม/หน่วย กรรมการ 
2.๕ นางสาวโสภิตวลัย  เบ้าทอง 

                 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
พิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

กรรมการและเลขานุการ 
๒.๖ นางสาวชฎาพร  บุญบรรลุ ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๓. ทีมปฏิบัติการ 

 มีหน้าที่  จัดทำข้อมูลตามประเด็นข้อคำถามที่กำหนด พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนของข้อมูล ก่อนนำเผยแพร่สู่สาธารณะชน ประกอบด้วย 

ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูล ผู้กำกับดูแล/ผู้ตรวจสอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1  ข้อมูลพื้นฐาน 
         ข้อมูลพื้นฐาน 
O1 โครงสร้าง - นายวุฒิกร   งอกเข้านก 

- นางสาวศิริลักษณ์  ไหลริน  
- นายสรศักดิ์   พรมนิล 

- นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร 
- นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร - นายวุฒิกร   งอกเข้านก 
- นางสาวศริิลักษณ์  ไหลริน  
- นายสรศักดิ์   พรมนิล 

- นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร 
- นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว 

O3 อำนาจหน้าที่ - นายธรรมภรณ์   ธงชัย 
- นายเชษฐ์กิตติ   แดงอาจ 
- นางสาวไข่มุก   หลักคำ 
- นายสรศักดิ์   พรมนิล 

- นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร 
- นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว 

O4 แผนยุทธศาสตร์ 
หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  

- นางรัชนี    คำเนตร - นางสมใจ    มิ่งไชย 
- ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์  ศรีขันธ์ 

O5 ข้อมูลการติดต่อ - นายวุฒิกร   งอกเข้านก 
- นางสาวศิริลักษณ์  ไหลริน  
- นายสรศักดิ์   พรมนิล 

- นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร 
- นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ทุกกลุ่ม จัดทำเป็นไฟล์ PDF 
- น.ส.โสภิตวลัย  เบ้าทอง  และ  
  นางสาวชฎาพร  บุญบรรลุ ผู้รวบรวม 

- นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว 
- นายอาวุธ   ทองบุ 
- ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์ 

         การประชาสัมพันธ์ 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ - นายวุฒิกร   งอกเข้านก 

- นายสรศักดิ์   พรมนิล 
- นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร 
- นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว 

O8 Q&A - นายผดุงสิทธิ์    ลาวรรณ 
- นายวุฒิกร    งอกเข้านก 

- นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร 
- นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว 
- ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์ 

O9 Social Network - นายผดุงสิทธิ์    ลาวรรณ 
- นายวุฒิกร    งอกเข้านก 

- นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร 
- นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว 
- ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์ 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2  การบริหารงาน 
         การดำเนินงาน 
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ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูล ผู้กำกับดูแล/ผู้ตรวจสอบ 

O10 แผนดำเนินงานประจำปี  - นางรัชนี    คำเนตร - นางสมใจ    มิ่งไชย 
- ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์  ศรีขันธ์ 

O11 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานประจำปี 
รอบ 6 เดือน 

- นางสมใจ    มิ่งไชย 
- นางรัชนี    คำเนตร 

- ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์  ศรีขันธ์ 

O12 รายงานผลการดำเนินงาน 
ประจำปี 

- นายสมัย   พรสินธุเศรษฐ์ - นางสมใจ    มิ่งไชย 
- ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์  ศรีขันธ์ 
 

O13 คู่มือหรือมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 

- ทุกกลุ่ม จัดทำเป็นไฟล์ PDF 
- น.ส.โสภิตวลัย  เบ้าทอง  และ  
  นางสาวชฎาพร  บุญบรรลุ ผู้รวบรวม 

- นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว 
- นายอาวุธ   ทองบุ 
- ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์ 

        การให้บริการ 
O14 คู่มือหรือมาตรฐาน 

การให้บริการ 
- ทุกกลุ่ม จัดทำเป็นไฟล์ PDF 
- นางวราภรณ์   สิงห์คิบุตร  และ  
  จนท.กลุ่มอำนวยการ ผู้รวบรวม 

- นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว 
- นายอาวุธ   ทองบุ 
- ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์ 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติ 
การให้บริการ  

- ทุกกลุ่ม จัดทำเป็นไฟล์ PDF 
- นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร และ  
  จนท.กลุ่มอำนวยการ   ผู้รวบรวม 

- นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว 
- นายอาวุธ   ทองบุ 
- ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์ 

O16 รายงานผลการสำรวจ 
ความพึงพอใจการให้บริการ 

- นายวุฒิกร   งอกเข้านก 
 

- นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร 
- นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว 

O17 E–Service - นายผดุงสิทธิ์   ลาวรรณ 
- นายชัชชล    แก่นบุบผา 
- นายปุนภพ    ศรีบุระ 

- ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์ 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3  การบริหารเงินงบประมาณ 
         แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
O18 แผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี  
- นางวันเพ็ญ    อ่อนแก้ว 
- นางอนุชิตา    ภาระเวช 
- นางรัชนี    คำเนตร 

- นางสมใจ    มิ่งไชย 
- ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์ 
 

O19 รายงานการกำกับ
ติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณรอบ 6 เดือน 

- นางวันเพ็ญ    อ่อนแก้ว 
- นางอนุชิตา    ภาระเวช 
 

- ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์ 
 

O20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 

- นางวันเพ็ญ    อ่อนแก้ว 
- นางอนุชิตา    ภาระเวช 

- ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์ 
 

         การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือแผนการจัดหาพัสดุ 
- นางแก้ว    ฉัตรจอหอ 
- นายวีระพล  โสมณวัตร 

- นางวันเพ็ญ    อ่อนแก้ว 
- ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์ 
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ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูล ผู้กำกับดูแล/ผู้ตรวจสอบ 

 
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ

การจัดซื้อ จัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ 

- นางแก้ว    ฉัตรจอหอ 
- นายวีระพล  โสมณวัตร 

- นางวันเพ็ญ    อ่อนแก้ว 
- ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์ 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ    
รายเดือน 

- นางแก้ว    ฉัตรจอหอ 
 

- นางวันเพ็ญ    อ่อนแก้ว 
- ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์ 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี  
 

- นางแก้ว    ฉัตรจอหอ 
- นายวีระพล  โสมณวัตร 

- นางวันเพ็ญ    อ่อนแก้ว 
- ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์ 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4  การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล 
         การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O25 นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
- นางสาวดารา    อิฐทอง 
- นางสมจิตร   แสงชาติ 
- นางสาวนิภาพร   ทำดี 

- นางยุภาพรรณ   ศรีบุระ 
- นางสุพิชญ์ชญา   มีแก้ว 

O26 การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- นางสาวดารา    อิฐทอง 
- นางสมจิตร   แสงชาติ 
- นางสาวนิภาพร   ทำดี 

- นางยุภาพรรณ   ศรีบุระ 
- นางสุพิชญ์ชญา   มีแก้ว 

O27 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

- นางสาวดารา    อิฐทอง 
- นางสมจิตร   แสงชาติ 
- นางสาวนิภาพร   ทำดี 

- นางยุภาพรรณ   ศรีบุระ 
- นางสุพิชญ์ชญา   มีแก้ว 

O28 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจำปี 

- นางสาวดารา    อิฐทอง 
- นางสมจิตร   แสงชาติ 
- นางสาวนิภาพร   ทำดี 
 

- นางยุภาพรรณ   ศรีบุระ 
- นางสุพิชญ์ชญา   มีแก้ว 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5  การส่งเสริมความโปร่งใส 
         การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ 

เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

- นายชยพล    มูลสาร - นายอาวุธ   ทองบุ 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

- นายชยพล    มูลสาร 
- นายผดุงสิทธิ์    ลาวรรณ 
 

- นายอาวุธ   ทองบุ 
- ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์ 
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ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูล ผู้กำกับดูแล/ผู้ตรวจสอบ 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจำปี 
 

- นายชยพล    มูลสาร - นายอาวุธ   ทองบุ 

         การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
O32 ช่องทางการรับฟัง 

ความคิดเห็น 
 

- นายผดุงสิทธิ์    ลาวรรณ 
- นายวุฒิกร    งอกเข้านก 

- นางวราภรณ์   สิงห์คิบุตร 
- ว่าที่ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์ 
- นางสุพิชญ์ชญา   มีแก้ว 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิด 
การมีส่วนร่วม 

- นางรัชฎาภรณ์   สามารถ 
- นายปิยะรัฐ    ศรีวะสุทธิ์ 
- นางชัชฎาภรณ์   บุญทวี 
 

- นางสมจิตต์   รวมแก้ว 
- นางนิตยา   จารุมาศ 
- นายอาวุธ     ทองบุ 
- นางสุพิชญ์ชญา   มีแก้ว 

ตัวช้ีวัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
         เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
O34 เจตจำนงสุจริตของ

ผู้บริหารและนโยบายไม่รับ
ของขวัญ (No Gift Policy) 
 

- นางสาวโสภิตวลัย   เบ้าทอง 
- นางสาวเพ็ญประภา   มีเพียร 
- นางสาวชฎาพร  บุญบรรลุ 

- นางสมจิตต์   รวมแก้ว 
- นายอาวุธ     ทองบุ 
 

O35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

- นางชิดชนก   ศรีสุข 
- นางสาวเพ็ญประภา   มีเพียร 
- นายธรรมภรณ์   ธงชัย 
- นายเชษฐ์กิตติ   แดงอาจ 

- นางสมจิตต์   รวมแก้ว 
- นางวราภรณ์  สิงห์คิบุตร 
- นายอาวุธ     ทองบุ 
- นางสุพิชญ์ชญา   มีแก้ว 

         การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 
O36 การประเมินความเสี่ยง

การทุจริตประจำปี 
 

- นางสาวโสภิตวลัย   เบ้าทอง 
- นางสาวชฎาพร  บุญบรรลุ  

- นายอาวุธ     ทองบุ 
 

O37 การดำเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยง 
การทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

- นางสาวโสภิตวลัย   เบ้าทอง 
- นางสาวชฎาพร  บุญบรรลุ  

- นายอาวุธ     ทองบุ 
 

          การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
O38 การเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร
ตามมาตฐานทางจริยธรรม 

- นายธรรมภรณ์   ธงชัย 
- นายเชษฐ์กิตติ   แดงอาจ 
 

- นางวราภรณ์   สิงห์คิบุตร 
- นางสุพิชญ์ชญา   มีแก้ว 
 

         แผนป้องกันการทุจริต 
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ข้อ ข้อมูล ผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูล ผู้กำกับดูแล/ผู้ตรวจสอบ 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต 
 

- นางสาวโสภิตวลัย   เบ้าทอง 
- นางสาวชฎาพร  บุญบรรลุ  

- นายอาวุธ     ทองบุ 
 

O40 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกัน 
การทุจริต ประจำปี 
รอบ 6 เดือน 

- นางสาวโสภิตวลัย   เบ้าทอง 
- นางสาวชฎาพร  บุญบรรลุ  

- นายอาวุธ     ทองบุ 
 

O41 รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำป ี

- นางสาวโสภิตวลัย   เบ้าทอง 
- นางสาวชฎาพร  บุญบรรลุ  
 

- นายอาวุธ     ทองบุ 
 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
         มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
O42 มาตรการส่งเสริม

คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

- นางสาวบุษกร   ศรีชนะ 
- นางสาวจริยา    กรุณา 
- นางสาวสุจิราภรณ์   เงาศรี 

- นายอาวุธ     ทองบุ 
 

O43 การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

- นางสาวบุษกร   ศรีชนะ 
- นางสาวจริยา    กรุณา 
- นางสาวสุจิราภรณ์   เงาศรี 

- นายอาวุธ     ทองบุ 
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ภาพกิจกรรม 

 

เข้าแถวเคารพธงชาติและกล่าวปฏิญญา โรงเรียนสุจริต 
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ประชุมหารือในการเตรียมความพร้อมในการประเมิน ITA 
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คณะทำงาน 

ที่ปรึกษา  

   นายบวร         เทศารินทร์    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
   นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
   นายอาวุธ        ทองบุ    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 

        ว่าที่ ร.อ.อมรรัตน์  ศรีขันธ์     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       นางสาวบุษกร  ศรีชนะ            ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 

คณะสรุป สังเคราะห์ 
 นางสมจิตต์ รวมแก้ว       ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
 นางรัชฎาภรณ์ สามารถ       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   
 นางสาวจริยา กรุณา       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
 นางชิดชนก ศรีสุข          ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
 นางสาวบุษกร      ศรีชนะ        ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   
        นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 นางสาวเพ็ญประภา  มีเพียร     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
 นายปิยะรัฐ ศรีวะสุทธิ์    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
 
บรรณาธิการกิจ 
 นางสาวบุษกร      ศรีชนะ        ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
 นางสาวจริยา กรุณา       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
 นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
 นางสาวเพ็ญประภา  มีเพียร     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
  
ออกแบบปก 
นางสาวบุษกร      ศรีชนะ                ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  
 

 

 

 

 



56 
 

รายงานผลการดำเนินงานตาม มาตรการส่งเสริมคณุธรรม และความโปร่งใส สพป.ยโสธร เขต 2 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


