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ส่วนที่ 1 บทน า 

 ความเปน็มา 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรค

ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ 

การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริต เชิง

นโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืน ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบ  

ในวงกว้าง 

 ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทยยังจ าเป็นต้องได้รับ

การพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้อมูลดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption 

Perceptions Index: CPI) ปี 2563 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน โดยมีคะแนนเท่ากับปี 2562 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 

104 ของโลก จากจ านวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชัน 

อยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้าน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความส าคัญกับการปรับและ 

หล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม ในสังคมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริม 

การพัฒนานวัตกรรมในการ ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริต

ของแต่ละ หน่วยงาน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม

การทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564)  

โดยก าหนดวิสัยทัศน์ว่า“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และ

ก าหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ

และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” พร้อมทั้งก าหนดเป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)  สูงกว่าร้อยละ 

50” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสังคมท่ีมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความส าเร็จในการบรรลุ

วัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย 

รวมถึงผนึกก าลังและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่น าไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และ

มีวัตถุประสงค์ที่ ส าคัญอีกประการหนึ่ ง  คือ สร้ า งนวัตกรรมในการต่อต้ านการทุจริต  มีกลไกป้องกัน  

การทุจริตและระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความส าเร็จ คือมีกระบวนการท างาน  

ด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลงสู่การท างานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพ 

มีการบูรณาการการท างานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย

หลัก คือ เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยด าเนินการ

ผ่านกลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต พร้อมทั้งเสริมพลัง 
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การมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต และมีความ

เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยด าเนินการผ่านกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต 

(Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ยังมีความ

สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6  

ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ได้จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานของ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0  

โดยก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรก

ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมของคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัว

รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” 

และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย  

 ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดแนวทางการจัดท า

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและ

มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

ให้ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ จึงน ามาสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ยโสธร เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นกรอบทิศทาง 

ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้

การทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง  
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ข้อมูลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 
   

ภารกิจของหน่วยงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1  เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล ของ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546 และตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

 (1) จัดท านโยบายแผนพัฒนา  และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และความต้องการของท้องถิ่น 
           (2)  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา  และหน่วยงานในเขต 
พ้ืนที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว                                                            
           (3) ประสาน  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           (4) ก ากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนการจัดและพัฒนา
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            (10) ประสาน  ส่งเสริม  การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ  และคณะท างานด้านการศึกษา 
            (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ   เอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

 (12) ปฏิบัติงานร่วมกันกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
การบริหารจัดการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 แบ่งส่วนราชการตาม

กฎกระทรวงว่าด้วย  การก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา พุทธศักราช 
2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
ข้อ 6  และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 ข้อ 1 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (10) ของข้อ 6 แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560   แบ่งเพ่ิมเป็น  10  กลุ่มงาน  ดังนี้ 

(1) กลุ่มอ านวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
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(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี 
 

 

 

 
 
                                                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      กลุ่มนโยบายและแผน 
   กลุ่มอ านวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและ 

สินทรัพย์ 

จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศกึษา             

ใหส้อดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศกึษา  

แผนการศึกษา  แผนพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

และความต้องการของท้องถิน่  จัดตั้งงบประมาณ  

เงินอุดหนนุทัว่ไป ของสถานศกึษา และหน่วยงานใน

เขตพื้นที่การศกึษา ก ากับดูแล และประเมนิผลศกึษา 

วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ 

ประสานส่งเสริมการระดมทรพัยากร                 

การจัดการศึกษากับหน่วยงานภาครฐั และเอกชน 

ในท้องถิ่น   จัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษา

ของสถานศึกษาในสังกดั   และตา่งสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

กลุ่มส่งเสริมการศกึษา

ทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อการ 

กลุ่มนิเทศตดิตาม และ

ประเมนิผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริม        

การจัดการศึกษา 

กลุ่มพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการ

ศกึษา 
สถานศึกษา 

เด็ก และเยาวชน 

เก่ง  ดี  มสีุข 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

   

กลุ่มบริหารงาน

บุคคล 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

             โครงสรา้งการบรหิารงานส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 
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จากภาระหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 มีปริมาณงานและผล 
การด าเนินงานที่ผ่านมา ปรากฏ ดังนี้ 
 

ข้อมูลพื้นฐานการศึกษา 
 
       - ที่ตั้ง   
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1  ที่ตั้ง   ถนนแจ้งสนิท   ต าบลส าราญ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  โทรศัพท์   0 45  712531 – 2   โทรสาร   0 45  711419   
Website  http://www.yst1.go.th มีพ้ืนที่รับผิดชอบโรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนที่  4  อ าเภอ  ได้แก่  อ าเภอเมือง
ยโสธร อ าเภอมหาชนะชัย อ าเภอค าเข่ือนแก้ว และอ าเภอค้อวัง มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 

- ทิศเหนือ      ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและมุกดาหาร 
- ทิศตะวันออก     ติดต่อกับจังหวัดอ านาจเจริญและอุบลราชธานี 
- ทิศใต ้      ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ 
- ทิศตะวันตก      ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด 

       - ข้อมูลจ านวนโรงเรียนในสังกัด 
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 มีโรงเรียน จ านวน 187  แห่ง 

- จ าแนกตามระดับที่เปิดสอน  ดังนี้ 

    ระดับท่ีเปิดสอน จ านวน (แห่ง) 

    โรงเรียนหลัก 

- ก่อนประถมศึกษา-ประถมศึกษาปีที่ 6 

- ก่อนประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 

    โรงเรียนสาขา  

   ก่อนประถมศึกษา-ประถมศึกษาปีที่ 6 

 

138 

 48 

 

 1 

รวม 187 

              - จ าแนกตามขนาดนักเรียน  ปีการศึกษา  2564 
 

 
อ าเภอ 

ขนาดที่ 1 
นักเรียน 
1-120คน 

ขนาดที่ 2 
นักเรียน 
121-200

คน 

ขนาดที่ 3 
นักเรียน 
201-300 

คน 

ขนาดที่ 4 
นักเรียน 
301-499 

คน 

ขนาดที่ 5 
นักเรียน 

500-1499 
คน 

ขนาดที่ 6 
นักเรียน 
1500 -

2499  คน 

ขนาดที่ 7 
นักเรียน 
มากกว่า 

2,500 คน 

 
 

รวม 

เมืองฯ 56 13 1  - - 1 - 71 
ค าเขื่อนแก้ว 37 6 4 - 1 - - 48 
มหาชนะชัย 38 1 1 1 - - - 48 
ค้อวัง 12 5 2 1 - - - 20 
รวม 143 32 8 2 1 1 - 187 

 
 
 

http://www.yst1.go.th/
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       - ข้อมูลบุคลากร 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 
             ปี พ.ศ. 2564  (ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2564) 
 

บุคลากร เพศ ระดับการศึกษา รวม 
ชาย หญิง รวม ต่ ากว่า ป.

ตร ี
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

     ข้าราชการคร ู
ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 1 - 1 - - 1 - 1 
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 2 1 3 - - 1 2 3 
รวม 4 - 4 - - 3 1 4 
     ผู้บริหาร/ครู/บุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มอ านวยการ 2 5 7 - 2 5 - 7 
กลุ่มนโยบายและแผน 1 5 6  2 4 - 6 
กลุ่มบริหารงานบุคคล - 8 8 - 7 1 - 8 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 5 6 1 2 3 - 6 
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 1 9 10 - 9 1 - 10 
กลุ่มนิเทศติดตามฯ 4 10 14 1 - 11 2 14 
หน่วยตรวจสอบภายใน 1 2 3 - 3 - - 3 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 1 1 2 - 1 1 - 2 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทาการศึกษา - 2 2 - - 2 - 2 
กลุ่มกฎหมายและคด ี - 1 1 - - 1 - 1 
ผู้บริหารสถานศึกษา 120 38 158 - 5 147 6 158 
รอง ผอ.ร.ร. 3 2 5 - 1 4 - 5 
ครู 258 708 966 - 628 335 3 966 
ครูผู้ช่วย 32 84 116 - 115 1 - 116 
รวม 425 880 1305 3 775 516 11 1,305 
          ลูกจ้าง 
ลูกจ้างประจ า 5/46 - 5/46 3/39 2/7 - - 51 
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 3 48 51 19 32 - - 51 
พนักงานราชการ 16 69 85 12 73 - - 85 
ครูผู้ทรงคณุค่าแห่งแผ่นดิน 3 4 7 - 2 5 - 7 
ครูรายเดือนแก้ปัญหาขั้นวิกฤตฯ 2 12 14 - 14 - - 14 
เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน 36 141 177 - 177 - - 177 
นักการภารโรง 82 - 82 82 - - - 82 
บุคลากรวิทยฯ์และคณติศาสตร ์ 6 11 17 - 17 - - 17 
พนง.พิมพ์ดีด/ยาม/พนง.ท าความสะอาด 
ธุรการ,การเงิน,ICT 

2 5 7 4 3 - - 7 

รวม 201 290 491 159 327 5 - 491 

 
 
 



7 
 

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลต าแหน่งและอัตราบุคลากรทางการศึกษาจ าแนกตามวิทยฐานะ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่  10  พฤศจิกายน  2564 

วิทยฐานะ ระดับต าแหนง่ ครู
ผู้ช่วย 

ครู รอง 
ผอ.

สถาน 
ศึกษา 

ผอ.
สถาน 
ศึกษา 

รอง 
ผอ.

สพป. 

ผอ.
สพป. 

ศน. บุคลากรฯ 
มาตรา 38 

ค.(2) 

ไม่มีวิทยฐานะ ปฏิบัติงาน ช านาญงาน 
ปฏิบัติการ 

116 199 - - - - - 10 

ช านาญการ ช านาญการ  121 - 10 - - 2 21 
ช านาญการ
พิเศษ 

ช านาญการพิเศษ/
อาวุโส 

 645 5 147 3 - 10 16 

เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ  1 - 1 - 1 1 - 
รวม  116 966 5 158 3 1 13 47 

 
 

           - ข้อมูลนักเรียน 
 

ตารางท่ี 4 แสดงข้อมูลนักเรียน  แสดงจ านวนข้อมูลนักเรียน   (ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน  2564 ) 
ชั้น จ านวนชาย จ านวนหญิง รวม จ านวนห้องเรียน 

อนุบาล  1 1 1 2 1 
อนุบาล  2 798 723 1,521 176 
อนุบาล 3 830 802 1,632 181 
รวมก่อนประถม 1,629 1,526 3,155 358 
ประถมศึกษาปีที่  1 1,072 980 2,052 200 
ประถมศึกษาปีที่  2 1,087 985 2,072 197 
ประถมศึกษาปีที่  3 1,174 1,136 2,310 197 
ประถมศึกษาปีที่  4 1,236 1,123 2,359 204 
ประถมศึกษาปีที่  5 1,118 1,046 2,164 199 
ประถมศึกษาปีที่  6 1,164 1,107 2,271 195 
รวมประถมศึกษา 6,851 6,377 13,228 1,192 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 373 311 684 47 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 394 288 682 48 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 368 326 694 47 
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 1,135 925 2,060 142 
รวมทั้งสิ้น 9,615 8,825 18,443 1,692 
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ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ด าเนินการขับเคลื่อนภารกิจโดยใช้แผนเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร โดยด าเนินการภายใต้นโยบาย
ที่ก าหนด  6  นโยบาย ได้แก่  1) ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ   2) ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4) ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 5) 
ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 
 จากการก ากับ ติดตามประเมินผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)  
สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ตาราง 5  แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จ าแนกตามกลุ่มสาระของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษา ปีที่  6  ปีการศึกษา  2560  -  2563  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (ปีการศึกษา) ผลต่างระหว่างปีการศึกษา 

2562 กับ 2563 2560 2561 2562 2563 

ภาษาไทย 44.37 52.50 45.99 51.91 +5.92 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - - - - 

ภาษาอังกฤษ 32.78 33.76 30.03 38.07 +8.04 

คณิตศาสตร์ 34.02 33.15 29.74 28.14 -1.60 

วิทยาศาสตร์ 37.25 36.81 32.31 36.58 +4.27 

เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระ 37.11 39.06 32.47 38.68 +4.16 
  

จากตาราง 5 พบว่า  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ปกีารศึกษา  2563       
ภาพรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา  2562  เท่ากับ  4.16 เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้  
พบว่า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีผลต่างเพ่ิมข้ึนเท่ากับ  5.92  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  มีผลต่าง
เพ่ิมข้ึนเท่ากับ  8.04  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีผลต่างลดลง  เท่ากับ  1.60  และกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  มีผลต่างเพ่ิมข้ึนเท่ากับ  4.27 
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ตารางที่ 6  แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
               ปีที่  3  ปีการศึกษา  2560  -  2563 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (ปีการศึกษา) ผลต่างระหว่างปีการศึกษา 

2562 กับ 2563 2560 2561 2562 2563 

ภาษาไทย 43.92 50.25 50.70 48.67 -2.03 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - - - - - 

ภาษาอังกฤษ 27.55 25.57 28.09 29.81 +1.72 

คณิตศาสตร์ 22.60 26.30 22.06 22.08 +0.02 

วิทยาศาสตร์ 30.19 33.95 29.04 28.65 -0.39 

เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระ 31.07 34.02 32.47 32.30 -0.17 

 
                  จากตาราง 6 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่  3  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ปีการศึกษา 2563  ภาพรวม 4 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ลดลงจากปีการศึกษา  2562  เท่ากับ  0.17  เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  มีผลต่างลดลงเท่ากับ 2.03  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีผลต่างเพ่ิมขึ้นเท่ากับ  1.72  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีเพ่ิมข้ึน เท่ากับ  0.02  และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  มีผลต่างลดลง
เท่ากับ  0.39 
 

ตารางที่ 7 แสดงคะแนนเฉลี่ยความสามารถทั้ง  3  ด้าน  ของผลการทดสอบความสามารถขั้นพ้ืนฐานของ 
              ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2562-2563 

  
 จากตาราง 7 พบว่า  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  คะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทุกกลุ่มสาระเท่ากับ  45.16  
โดยมีคะแนนความสามารถด้านภาษาไทย  (Literacy)  สูงสุด  เท่ากับ  43.08  รองลงมา 
คือ ด้านคณิตศาสตร์  เท่ากับ  41.59   มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ  45.16 
 
 

 

 

 

 
ด้าน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามระดับ 
เขต
พื้นที่ 

จังหวัด ศึกษาธิการ
ภาค 

สังกัด ประเทศ เปรียบเทียบ
ระดับเขตพื้นที่ 

เพิ่ม/ลด 

2562 2563  
ด้านภาษาไทย 43.08 43.46 43.78 46.00 46.46 43.08 43.08 +5.65 
ด้านคณิตศาสตร์ 41.59 41.20 39.80 41.30 40.47 42.26 41.59 -0.67 
รวมความสามารถ 
ทั้ง 2 ด้าน 

45.16 44.89 43.26 44.53 43.97 42.67 45.16 +2.49 
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              3.  ข้อมูลผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

ตารางที่ 8   แสดงผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  หรือ
ระบบ KRS (KPI Report  System)   ปี 2559-2563 และ 2564 

ปี 
สพป.ยโสธร เขต 1 

หมายเหตุ 
ผลคะแนนเฉลี่ยรายเขต ล าดับที่ได้ 

2559 3.40817 90  
2560 4.12990 161  
2561 ระดับมาตรฐาน   
2562 4.24804  84.96% ล าดับที่ 127 ระดับมาตรฐานขั้นสูง 
2563 4.56665 คะแนน 91.33 ระดับคุณภาพ 
2564 4.64958 ล าดับที่ 31 ระดับคุณภาพ 

 

ที่มา : ระบบรายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหรือระบบ KRS (KPI Report System) 

ตารางที่ 9  แสดงผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  ตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ  สพฐ. หรือระบบ  ARS (Action plan Report System)         ปี 2559 – 2562  
และ 2563  รายงานผ่านระบบ  e – MES 
 

ปี 
สพป.ยโสธร เขต 1 

หมายเหตุ 
ผลคะแนนเฉลี่ยรายเขต ล าดับที่ได้ 

2559 4.39009 34  
2560 4.30479 77  
2562 4.56000  ระดับดีเยี่ยม 
2563 3.72  ระดับดีมาก 

 

ที่มา : ระบบรายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหรือระบบ ARS  (Actionplan Report System) 

ตารางที่ 10  แสดงผลการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2563 และ 2564 
และตามแผนปฏิบัติการ (กลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ.) 

ปี ค่าคะแนนที่ได ้ ระดับ หมายเหตุ 
มาตรฐาน สนง.เขต ตัวชี้วัดตามแผนฯ สพฐ. 

2557 96 - ดีเยี่ยม ได้รับโล่พร้อมรางวัลฯ 
2558 - 3.57 ดีมาก  
2559 81.41 4.39009 ดีเยี่ยม  
2561  2.48 ดี  
2562 64.75 ระดับดี 4.56  ดีเยี่ยม ดีมาก ภาพรวม ดีมาก 
2563 คุณภาพ 3ระดับ ดี  3.72 ระดับ ดีมาก ดี ภาพรวม ดี 
2564 ระดับดีเยี่ยม   มาตรฐานที่ 3 
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ตารางท่ี 11 แสดงผลการด าเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ (ITA online) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 และ 2564 
 

ปี สพป.ยโสธร เขต 1 หมายเหตุ 
ผลคะแนนเฉลี่ยรายเขต ล าดับที่ได้ 

2558 83.67 - ระดับสูง 
2559 74.90 - ระดับสูง 
2560 88.65 60 ระดับสูงมาก 
2561 72.16 213 ระดับสูง 
2562 82.53 168 ระดับดี 
2563 75.57 200 ไม่ผ่าน 
2564 86.94 198 ผ่าน 

 

ตารางท่ี 12 แสดงผลการด าเนินงานการประเมินระบบราชการ 4.0 (PMQA)  ประจ าปี พ.ศ. 2564  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 

ปี ค่าคะแนนที่ได้ ล าดับที่ได้ หมายเหตุ 
ผลคะแนนเฉลี่ยรายเขต ร้อยละ 

2564 4.615 92.30 4 ผลการประเมินสถานะ
ของหน่วยงานสู่ระบบ
ราชการ 4.0  
ระดับคุณภาพ 
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 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมิน  

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่น าเครื่องมือการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

ไปขยายผลจนได้รับรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) ในฐานะหน่วยงานที่ได้น าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานจนประสบ

ความส าเร็จ โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 

225 เขต มาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนา

นวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล 

โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน 

ด้านเอกสาร (Paperless) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบ

ออนไลน์เต็มรูปแบบ  

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 7 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน

ในการน าเข้าข้อมูล และค านึงถึงความสะดวกในการตอบค าถามแบบส ารวจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 6.4 การก ากับดูแลการทุจริต ในส่วนของการประเมิน 

การก ากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย   

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับ  

ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 

โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม  

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)  
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ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กร  

ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับ

การศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับ

เครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส 

และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ  

การทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด  

การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจ าแนก

ออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 1) การปฏิบัติหน้าที่ 

 2) การใช้งบประมาณ 

 3) การใช้อ านาจ 

 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 6) คุณภาพการด าเนินงาน 

 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 

 9) การเปิดเผยข้อมูล 

 10) การป้องกันการทุจริต 

  เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: 

IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัด

การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: 

EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน  

ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน 

 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 

OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป

สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1.1 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.55 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A 
(Very Good)  
 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 86.94 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ โปร่งใส
ในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ A    โดย ตัวชี้วัดที่ 10 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด 94.42 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่
ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนน 80.26 คะแนน 

1.3 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2564) สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน ITA 
2558 83.67 - - 
2559 74.90 ลดลง - 8.77 
2560 88.65 เพ่ิมข้ึน + 13.75 
2561 72.16 ลดลง - 16.49 
2562 82.53 เพ่ิมข้ึน +10.37  
2563 75.57 ลดลง - 6.96 
2564 86.94 เพ่ิมข้ึน +11.37  

1.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามล าดับคะแนนได้ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 94.42 A ผ่าน 
10 การป้องกันการทุจริต 93.75 A ผ่าน 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 92.15 A ผ่าน 

3 การใช้อ านาจ 87.47 A ผ่าน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 86.93 A ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.63 B ไม่ผ่าน 

8 การปรับปรุงระบบการท างาน 84.30 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 

4 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 83.40 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 80.64 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 

2 การใช้งบประมาณ 80.26 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 
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หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

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

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

 

การน าผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษายโสธร เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานควรมีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น ( มี
คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85) มีดังนี้ 

1. การใช้งบประมาณ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่ 
อย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง และต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
ตนเองได้ 
 2. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
ที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ  รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแล 
และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

3. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน  

ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องถูกต้องครบถ้วนและ 
เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัด  
ให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกั บ 
การด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีช่องทางให้  
ผู้มาติดต่อ สามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

4. แนวทางการปรับปรุงระบบการท างาน 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
กระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิด  
ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วม  
ในการปรับปรุง พัฒนา การด าเนินงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุง  
การด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น 
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5.การเปิดเผยข้อมูล 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 

5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูล พ้ืนฐาน ได้แก่  ข้อมูล พ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์  และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการ  
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่ งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแนวทางและข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 1. ทบทวนข้อมูลและบริบทที่เก่ียวข้อง 

 2. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  2565 โดยใช้กรอบแนวทางตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต ระยะที่ 3 และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3. เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1   ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ 

ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 
 

 จากการสรุปผลการน าผลการประเมิน ITA online ประจ าปีงบประมาณ 2564 ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการ

ด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ยโสธร เขต 1  เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น “เขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต” เพ่ือให้ผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

(ITA Online 2022) ผ่านในระดับสูง ได้คะแนนร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 

วิธีการด าเนินงาน 
1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 น าเสนอผลการขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น “เขตสุจริต” และผลการประเมิน ITA Online ต่อ 

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 
1.2 น าเสนอปัญหา/ อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ และแนวทางขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น “เขตสุจริต” 

ต่อ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 
1.3 จัดท าโครงการขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น “เขตสุจริต” และเตรียมรับการประเมิน ITA 

Online ประจ าปีงบประมาณ เสนอต่อ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 
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1.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและจัดท าข้อมูลสาธารณะ (OIT) การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  :  ITA ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ที่ 164/2564 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564) และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ Website ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Data 
Integrity and Transparency Assessment : OIT) (ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1  
ที่ 166 /2564 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ) ขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น“เขตสุจริต” และเตรียมรับการ
ประเมิน ITA Online ประจ าปีงบประมาณ เสนอต่อ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 

2. ขั้นด าเนินการ 
2.1 ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ เพ่ือมอบนโยบายและแนวด าเนินการในการขับเคลื่อน

เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น “เขตสุจริต” และเตรียมรับการประเมิน ITA Online ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ต่อ รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 และทีมบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งประกอบด้วย ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม, 
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 

2.2 ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ เพ่ือมอบนโยบายและแนวด าเนินการในการขับเคลื่อน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น “เขตสุจริต” และเตรียมรับการประเมิน ITA Online ประจ าปีงบประมาณ 2565 ต่อ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกคน 

2.3 ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดท าแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

2.4 ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ เขตสุจริตไม่คิดคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ความรู้แก่ข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคนเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนผลประโยชน์ส่วนรวม 
และผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.5 การประกาศ “เจตจ านงสุจริต” ต่อสาธารณชน จ านวน 3 ภาษา คือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน  ณ บริเวณหน้าเสาธง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โดยเผยแพร่ทางสื่ออาทิ เช่น  
จดหมายข่าว วิทยุ  แผ่นพับ Line Facebook เป็นต้น 

2.6 การรวมกลุ่มบุคลากรในหน่วยงานเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองและหน่วยงานในทางที่ดีข้ึน (CHANGE 
FOR THE BEST GROUP) กล่าวคือ นายขวัญเรือน  แสบงบาล  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 มีนโยบายบริหารงานสุจริต 
โดยให้แนวปฏิบัติในการท างานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด จ านวน 14 ข้อ โดยประกาศ 
และแจ้งให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ ในวันประชุมผู้บริหาร/ บุคลากรทางการศึกษา / 
ลูกจ้างประจ า / ลูกจ้างชั่วคราว (ข้าราชการในสังกัดทุกท่าน) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 การประชุมครั้งนี้เพ่ือ 
แจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติการท างานของผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่ และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในเขต 
จ านวน 13 ข้อ ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

1) การแต่งกาย 
2) การลงเวลามาปฏิบัติราชการ 
3) การปฏิบัติหน้าที่ประจ าวัน 
4) การเข้าร่วมงานพิธีต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
5) การเสนองานให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6) การจัดท าขั้นตอนกระบวนการงานและปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
7) การบริหารโครงการที่มีการประชุม/ สัมมนา 
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8) การยืมเงินไปราชการ 
9) การด าเนินงานนอกเหนือโครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
10) การจัดสถานที่ที่ท างาน 
11) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ก ากับดูแล และข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใน

กลุ่ม ช่วยกันจัดสถานที่ท างานให้สะอาด เรียบร้อยไม่รกรุงรัง พร้อมรับบริการ 
12) การท างานในฐานะผู้รับบริการ 
13) ให้บริการโดย “ซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง รวดเร็ว เต็มใจบริการ” 
2.7 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ปฏิบัติตามแนวนโยบายอย่างเคร่งครัด 
2.8 การรวมกลุ่มบุคลากรในหน่วยงานเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองและหน่วยงานในทางที่ดีข้ึน (CHANGE 

FOR THE BEST GROUP) เพ่ือท ากิจกรรมจิตอาสา ท าประโยชน์เพื่อสาธารณะ อาทเิช่น กิจกรรมเก็บขยะ 
รอบๆ บริเวณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา, กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ กิจกรรมท าความสะอาดห้องท างาน  เป็นต้น 

2.9 การประชุมเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์  (ITA Online) ปีงบประมาณ 2565 

3. ขั้นการตรวจสอบ 
3.1 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) 
3.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีการพัฒนา 

ดีขึ้นและลดลงสลับกันไป โดยเฉพาะปีงบประมาณ 2560 ได้คะแนน 88.64 ระดับสูงมาก และ ปีงบประมาณ 2562 
ได้คะแนน 82.53 ระดับสูง และปีงบประมาณ 2564 ได้คะแนน 86.94  ระดับ A 
 

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข/ พัฒนาให้ดีขึ้น 
4.1 สรุปผลการด าเนินงานปัญหา/ อุปสรรค /ข้อเสนอแนะและผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2564 ให้ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 รับทราบ 
4.2 ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ เพ่ือแจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความ 

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2564 ต่อข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกคนในเขตพ้ืนที่การศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป 

4.3 ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานการประชุมฯ เพ่ือแจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2564 ต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกคน
และรับฟังข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป 

5. การน าไปใช้ / ประโยชน์ 
5.1 เกิดความรัก ความสามัคคีในการท างาน 
5.2 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
5.3 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ คิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน 

ผลประโยชน์ส่วนรวม และผลประโยชน์ทับซ้อน 
5.4 เป็นแบบอย่างที่ดี ในการปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา สถานศึกษา สังคมและชุมชน 
 
 
 
 



19 
 

6. ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา 
6.1 การด าเนินงานทุกขั้นตอน ต้องน าเสนอ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ให้รับทราบและเป็นประธานการประชุม

ทุกครั้ง 
6.2 การท างานและขับเคลื่อนต้องท างานเป็นทีม และเปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
6.3 ต้องมีการด าเนินงานอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที ่3 
ผลการด าเนินการ/ ประโยชน์ที่ได้รับ/ ปัจจัยความส าเร็จ/ บทเรียนที่ได้รับ 

 

ปัญหาและอุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/การได้รับการยอมรับ 
 

การขับเคลื่อนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 เป็น “เขตสุจริต” ที ่
อยู่ในฐานกลาง มีการใช้กระบวนการ PDCA มีกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่หลากหลายในส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินการ ดังนี้ 
 

1. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 1 ทุกคน มีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจในการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้าน 
การทุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

2. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 1 ทุกคน ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริต และ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) ประจ าปี 
งบประมาณ 2564 

3. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต 1 ทุกคน มีการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเขตสุจริตด้วยกระบวนการ PLC บ่อย
ขึ้น ท าให้ได้ปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะที่ตรงประเด็น 

4. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 1  
ทุกคน มีการรวมกลุ่มกัน เพ่ือเปลี่ยนแปลงตนเองและหน่วยงานในทางที่ดีข้ึน มีการท ากิจกรรมจิตอาสา เพ่ือ
สาธารณประโยชน์ 

5. การด าเนินงานทุกงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 
มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน ทางเว็บไซต์เขตพ้ืนที่การศึกษา www.yst1.go.th สามารถตรวจสอบ ความโปร่งใส 
ความชัดเจนของการด าเนินการได้ 

6. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษายโสธร เขต 1 ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบผลการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ง่าย 
และรวดเร็วผ่านเว็บไซต์ ไลน์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น 

7. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความตื่นตัว/ตระหนักและ 
เห็นความส าคัญของการบริหารงานที่ประกาศเจตจ านงชัดเจนเรื่องการท างานแบบซื่อสัตย์สุจริต และการ 
ให้บริการด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบได้ พร้อมส าหรับการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต เพ่ือเป็น 
ฟันเฟืองอีกอันหนึ่งในการขับเคลื่อนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 เป็นเขตสุจริต 

8. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 มี 
การปรับพฤติกรรมการท างานให้ถูกกฎระเบียบ รู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม และ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
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9. สภาพภูมิทัศน์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 “น่าดู 
น่าอยู่ น่าท างาน” มากยิ่งขึ้น มีป้ายประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา จัดนิทรรศการให้ความรู้ 
ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ และเนื้อหาในการน าเสนอ ฯลฯ ให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตเน้น 
ความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

10. มีจดหมายข่าว (e-news) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการด าเนินงานขับเคลื่อนเขตสุจริต 
ทางออนไลน์ และจัดท าเป็นเอกสาร อย่างเป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษายโสธร เขต 1 ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และร่วมกันขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาให้เป็น “เขตสุจริต” 

2. การขับเคลื่อนเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น “ เขตสุจริต” มีความคล่องตัวในการด าเนินงาน 
3. ทีมบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งประกอบด้วยรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา และผู้อ านวยการกลุ่ม ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรม และก ากับติดตามการด าเนินงานในแต่ 
ละกลุ่มงาน อย่างจริงจัง 

4. ทีมงานเลขานุการ (ผู้รับผิดชอบเขตสุจริต , ผู้รับผิดชอบ ITA Online , ผู้รับผิดชอบ 
โรงเรียนสุจริต และผู้รับผิดชอบ ICT) มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีความคิดสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมการ 
ขับเคลื่อน “เขตสุจริต” ที่หลากหลาย 

5. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแนวปฏิบัติตน 
ที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได ้

6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับบริการที่ถูกต้อง ฉับไว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
7. เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
8. เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถานศึกษา / บุคลากร ทั้งในและนอกสังกัด 
9. การให้บริการที่ดี ฉับไว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา คร ูบุคลากร 

ทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว ซึ่งส่งผลทั้ง 
ทางตรงและทางอ้อมกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน 
 

ปัจจัยความส าเร็จ 
 

1. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้บริหารสูงสุด ต้องชัดเจน ต่อเนื่อง 
2. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ซึ่งเป็นผู้บริหาร 

สูงสุดของเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องเห็นความส าคัญและเป็นผู้น าในการขับเคลื่อน 
3. ทีมบริหารซึ่งประกอบด้วยรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการ 

กลุ่มทุกกลุ่ม ต้องตอบสนองนโยบายและพร้อมส าหรับการขับเคลื่อนทุกรูปแบบ 
4. คณะท างาน ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 

กิจกรรมหรืองานต่าง ๆ 
5. การก ากบั ติดตามอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
6. การส่งเสริม สนับสนุนและให้ขวัญก าลังใจการปฏิบัติงาน 
7. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งทาง Online / Off line และรูปแบบต่าง ๆ 
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บทเรียนที่ได้รับ 

1. ผู้บริหารสูงสุดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กร และเป็นแบบอย่าง เป็นผู้น าในการปฏิบัติการขับเคลื่อน 

2. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้มีบทบาทและส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นเขตสุจริต 

3. ทีมบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งประกอบด้วยรองผู้อ านวยการส านักงาน- 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการกลุ่ม มีบทบาทอย่างมากในการช่วยขับเคลื่อนกิจกรรม และก ากับติดตามการ 
ด าเนินงานในแต่ละกลุ่มงาน 

4. ทีมงานเลขานุการมีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อนกิจกรรมทุกกิจกรรม ร่วมกับข้าราชการ 
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ประสบความส าเร็จ 

5. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต้องท าให้เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง 
6. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ต้องท าให้เข้าสู่วิถีชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้เพ่ือการพัฒนา 

การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อย่างยั่งยืน 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) 
มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ทุกปีงบประมาณ ประกอบกับการแจ้งเกณฑ์หรือคู่มือในการประเมินค่อนข้างล่าช้า ท าให้ 
ระยะเวลาในการด าเนินการกับการประเมินค่อนข้างกระชั้นชิด 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ควรให้ระยะเวลาในการด าเนินการเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) หรือแจ้งเกณฑ์/ คู่มือในการประเมินช่วงไตรมาสแรก หรือไม่ควร 
ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินทุกปี เพ่ือให้โอกาสเขตพ้ืนที่ได้ศึกษาและพัฒนางานในแต่ละด้านมากกว่านี้ 
 

การได้รับการยอมรับ/ รางวัลที่ได้รับ 
 

การขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” 
(กิจกรรมเขตสุจริต) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 มีผลการประเมิน ดังนี้ 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ออนไลน์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใน
ระดับประเทศ 

ระดับ จ านวนเขตพ้ืนที่การศึกษา ร้อยละ 

AA 82 36.44 

A 122 54.22 

B 19 8.44 

C 2 0.89 

D - - 

E - - 

F - - 
 
 

 1.2 ผลการประเมิน ITA ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 86.94 คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานอยู่ใน ระดับ  A โดย ตัวชี้วัดที่ 10 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด 94.42 คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้
คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนน  80.26คะแนน 
 1.3 เปรียบเทียบผลการประเมิน ITA ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 
(2559-2564) สรุปได้ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA ระดับ ผลต่างของคะแนน พัฒนาการ 

2559 - - - - 

2560 88.65 สูงมาก -  

2561 72.16 สูง -16.49 ลดลง 

2562 82.53 สูงมาก +10.37 เพ่ิมข้ึน 

2563 75.57 สูง -6.96 ลดลง 

2564 86.94 สูงมาก +11.37 เพ่ิมข้ึน 
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1.4 ผลการประเมิน ITA รายตัวชี้วัด 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต 1 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและจากเอกสารหลักฐานการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เรียงตามล าดับคะแนน ได้ดังนี้ (เกณฑ์การผ่าน 85 
คะแนน) 

ล าดับที่ ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวชี้วัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 

1 1 การปฏิบัติหน้าที่ 94.42 ผ่าน  

2 10 การป้องกันการุจริต 93.75 ผ่าน  

3 6 คุณภาพการด าเนินงาน 92.15 ผ่าน  

4 3 การใช้อ านาจ 87.47 ผ่าน  

5 5 การแก้ไขปัญหาการุจริต 86.93 ผ่าน  

6 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 84.63 ไม่ผ่าน  

7 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 84.30 ไม่ผ่าน  

8 4 การใช้ทรัพย์สินทางราชการ 83.40 ไม่ผ่าน  

9 9 การเปิดเผยข้อมูล 80.64 ไม่ผ่าน  

10 2 การใช้งบประมาณ 80.26 ไม่ผ่าน  
 

  หมายเหตุ : ระดับคะแนนและการแปลผลการประเมิน 
 

ระดับ ความหมาย คะแนน หมายเหตุ 

AA Excellence 95.00-100.00 ผ่าน 

A Very Good 85.00-94.99 ผ่าน 

B Good 75.00-84.99 ไม่ผ่าน 

C Fair 65.00-74.99 ไม่ผ่าน 

D Poor 55.00-64.99 ไม่ผ่าน 

E Extremely Poor 50.00-54.99 ไม่ผ่าน 

F Fail 0-49.99 ไม่ผ่าน 
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