


 

 



 

 

ค ำน ำ 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ก าหนดเป้าหมายส าคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้อง                         
กับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ พร้อมทั้งสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ โดยก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐ
และทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่างโปร่งใส เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตความซื่อสัตย์ความโปร่งใส 
และเป็นธรรม รวมทั้ง ก าหนดแนวทางการพัฒนาให้เกิดความโปร่งใส 3 ประการ ได้แก่ 1. ปลูกและปลุกจิตส านึก 
การเป็นพลเมืองดีมีวัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝังวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ 
2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรม 
ที่ส่อไปในทางทุจริตและ 3. ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ โดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
เพ่ือจะได้ทราบผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะช่วยยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  
ได้เริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดให้มีการ
ประเมินในรูปแบบออนไลน์ โดยประเมินจากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ส าหรับแบบ 
IIT) 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ส าหรับแบบ EIT) และ 3. เว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ส าหรับแบบ 
OIT) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในฐานะหน่วยงานที่รับการ
ประเมินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการน าผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงหรือพัฒนาการ
ด าเนินงานในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติต่อไป 
 

ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษาและคณะท างานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ จนบรรลุวัตถุประสงค์ 

ไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2   



 

 

สำรบัญ 
หน้ำ 

ค ำน ำ 
สำรบัญ 
บทสรุปผู้บริหำร 
บทที่ 1 บทน ำ 
 ความเป็นมา 1 

 แนวทางการประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     3 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมิน ITA Online     3 

บทที่ 2 วิธีกำรประเมิน 
ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการประเมิน       5 
รายละเอียดการประเมิน ITA แต่ละตัวชี้วัด       6 

บทที่ 3 ระเบียบวิธีกำรประเมิน  
ตัวชี้วัดการประเมิน 20 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 20 
 กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 21 
 การประมวลผลคะแนน 22 
 การรายงานผลการประเมิน 23 
 ขั้นตอนการประเมิน 25 
บทที่ 4 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ 
   ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เข้ารับการประเมิน 28 
   ผลการประเมินในภาพรวมระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   28 
  ผลคะแนนรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 31 

ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ จ าแนกตามตัวชี้วัด  
  ผลคะแนนรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 29 

ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ จ าแนกตามแหล่งข้อมูล  
  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ   30 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ จ าแนกตามตัวชี้วัดการประเมิน  

การเปรียบเทียบคะแนนภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปี 2558-2563        33

   

 
 



 

 

 
 

สำรบัญ (ต่อ) 
 
     

บทที่ 5  สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ   
   สรุปผล 35 
   อภิปรายผล 36 
   ปัญหาและอุปสรรค  36 

ข้อเสนอแนะ 36 
  
ภำคผนวก 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ที ่๓๒๘/๒๕๖๓  38 
      รายชื่อคณะท างาน 44 
 

 
 



 
 

 

บทสรุปผู้บริหำร 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำออนไลน์ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและน าข้อเสนอแนะไปจัดท ามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ทั้งในระดับ
นโยบายและในระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ท างานในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 60 คน และกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 76 คน โดยมีกรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การ
ปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อ านาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 6) คุณภาพการด าเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 9) การเปิดเผย
ข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต  
  ส าหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ สรุปผลได้ดังนี้ 
 1. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยภาพรวมระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 87.02 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับ A โดย ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  ได้คะแนนสูงสุด 
ร้อยละเฉลี่ย 99.57 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต                  
ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 62.50 

1.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูล
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.92 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 83.98 ซึ่งอยู่ในระดับ B 
 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.01  ซึ่งอยู่ในระดับ A 
 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.88 ซึ่งอยู่ในระดับ A 



 
 

 

  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.19     ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.57   ซึ่งอยู่ในระดับ AA 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.13  ซึ่งอยู่ในระดับ AA 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.31 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 

 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.76 ซึ่งอยู่ในระดับ A 

 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 62.50  ซึ่งอยู่ในระดับ D  

 2. ปัญหำและอุปสรรคกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ 
 2.1 ด้ำนบุคลำกร 
  ความเข้าใจในกระบวนการประเมิน ITA Online ของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ยังเข้าใจคลาดเคลื่อน 
 2.2 ด้ำนเทคนิค 
  1) ความยุ่งยากในขั้นตอนการตอบแบบ IIT และแบบ EIT   

2) ความยุ่งยากในขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูล OIT  
  3) ความผิดพลาดในเรื่องการแชร์ข้อมูลของเว็บไซด์หลัก 
  4) ขาดการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐานที่น าเสนอ 
  5) เว็บไซด์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 ถูกแฮกระบบ  ท าให้ต้องใช้เวาลา
ในการท างานมากขึ้น 
3. ข้อเสนอแนะกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ออนไลน์ 
 3.1 ด้ำนบุคลำกร 
แจ้งก าหนดกระบวนการวิธีการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณเพ่ือผู้เกี่ยวข้องจะได้เตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ 
 
 3.2 ด้ำนเทคนิค 

1) ให้มีที่ปรึกษาการประเมิน และ ควรมีการทบทวนวิธีการใช้งานระบบ ITA Online  
2) ให้มกีารจัดท าเว็บไซด์ท่ียากต่อการการถูกท าลายระบบ 
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บทที่ 1 บทน ำ 
ควำมเป็นมำ 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ส านักงาน ป.ป.ช.)  

ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  และเป็นกลไกในการสร้าง 

ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and Transparency 

Assessment: ITA)” เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ

จะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ไดร้ับทราบผลการประเมินและแนวทาง

ในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

และท่ีผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานน าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารการจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอ านวยความสะดวกต่อประชาชน  ให้เข้าถึงการ 

บริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลา

ในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี ้ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความส าคัญ

กับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต  การรับสินบน 

หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น 

ได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว 

ก็จะท าให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ ในที่สุ ด  ตลอดจนยังผลักดันให้ เกิดทิศทาง 

การพัฒนาและปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอีกด้วย 

 การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่ผ่านมา ถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยได้รับ 

ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมเป็นอย่างดี และได้รับเสียงสะท้อนว่าการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานที่รับการประเมิน

ได้มีการตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที่  

ยังขาดตกบกพร่อง มีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงาน

อย่างเป็นธรรมทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงานและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 
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 ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ได้ถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) ก าหนด 
ค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรม 
ที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงาน 
ที่น าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment:  ITA)  ไปขยายผลเ พ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่ ง ใส 
ของหน่วยงานในสังกัด โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จ านวน 225 เขต อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการ
ประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล 
โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภำพ ลดภาระงาน
ด้านเอกสาร (Paperless) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูล 
ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงาน ป.ป.ช. โดยส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ของหน่วยงานภาครัฐ ได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้

การทุจริตของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้สังเคราะห์ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการ

ปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perceptions Index: CPI)  

ของประเทศไทยให้สูงขึ้น และพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้สามารถป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการเครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจากหน่วยงานอ่ืน 

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ าซ้อนของการด าเนินการ และมุ่งเน้นการร่วมด าเนินการ

ขับเคลื่อนด้านธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศ ส่งผลให้หน่วยงานราชการที่ได้รับการประเมิน ได้ประโยชน์

จากการประเมิน และน าผลการประเมินไปการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้รับ

ประโยชน์ในมุมของการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร โดยเฉพาะการแสดง ให้สังคมและสาธารณชนรับรู้ 

ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร และการ

ด าเนินการดังกล่าว ไม่เป็นต้นทุนหรือภาระของหน่วยงานมากเกินไป รวมทั้งต้องไม่เป็นภาระกับบุคคล 

ที่เข้าร่วมกระบวนการประเมินด้วย 
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แนวทำงกำรประเมิน ITA Online ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 ส าหรับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใช้กรอบแนว

ทางการประเมินเช่นเดียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เข้ารับการประเมิน 

ได้ทราบผลการประเมินตลอดจนข้อเสนอแนะที่จะน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของ

หน่วยงานอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงในรายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็น

การประเมินเล็กน้อย เพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อจ ากัดของการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรประเมิน ITA Online  

 ในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA Online จ าเป็นที่จะต้องมีหลายหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อน

การประเมิน ITA Online ให้สามารถด าเนินการได้อย่างเรียบร้อยและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ประกอบด้วย 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นหน่วยศูนย์กลางในการก ากับติดตาม 

การประเมิน ITA Online โดยมีหน้าที่ก าหนดกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ในภาพรวม รวมไปถึงหลักการและ

หลักเกณฑ์ต่างๆในการประเมิน การก ากับติดตามการประเมินและการด าเนินการต่อผลการประเมิน เพ่ือ

น าเสนอต่อ ส านักงาน ป.ป.ช. 

 ส ำนักงำน ป.ป.ช. มีบทบาทในการร่วมก าหนดแนวทางและร่วมก ากับติดตามการประเมิน 

รวมไปถึงการประสานงานในระหว่างกระบวนการต่างๆในการประเมิน 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  เป็นหน่วยในการด าเนินการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  

 ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในปีนี้ ถือเป็นการขยายผลการน าเครื่องมือการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส มาใช้ในการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก หลังจากที่ได้มีการปรับปรุงเครื่องมือการประเมินอย่าง
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ต่อเนื่องในการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจนประสบผลส าเร็จ โดยการประเมินผ่านระบบ ITA 

Online ซึ่งได้ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก 

ซับซ้อนในการน าเข้าข้อมูลและค านึงถึงความสะดวกในการตอบค าถามแบบส ารวจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ออนไลน์ในครั้งนี้ จะท าให้หน่วยงานเกิดความตระหนัก และน ากรอบการประเมินที่ก าหนดไปด าเนินการจัดท า

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พัฒนาระบบงาน ออกแบบกลไกปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอน วิธีการ

ปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญที่จะน าไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานและ

การวางแผนในการป้องกันการทุจริตทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในอนาคตอีกด้วย 
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บทที่ 2  วิธีกำรประเมิน 

ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรประเมิน 

 
 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาวิธีการประเมินให้เกิดการยกระดับค่าคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้
ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูล 
ที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้ 
การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์  
การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ท าให้การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม 
รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุง
แก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI 
ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจ าแนกตัวชี้วัดออกเป็น 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 
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รำยละเอียดกำรประเมิน ITA แต่ละตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 

จ ำนวน

ข้อ

ค ำถำม 

1.กำรปฏิบัติหน้ำที ่ IIT 1. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัตงิาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพยีงใด 
    เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 
    เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัตงิาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ทั่ว ๆ 
ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเปน็การส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากนอ้ยเพียงใด 
3. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 
    มุ่งผลส าเร็จของงาน 
    ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 
    พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 
4. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ 
เพือ่แลกกับการปฏิบัติงาน  
การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 
    เงิน 
    ทรัพย์สิน 
    ประโยชน์อ่ืนๆ ที่ค านวณเป็นเงินได้ เชน่ การลดราคา การรับความ
บันเทิง เปน็ต้น 
5. ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับ
โดยธรรมจรรยา หรือไม่ 
    เงิน 
    ทรัพย์สิน 
    ประโยชน์อ่ืนๆ ที่ค านวณเป็นเงินได้ เชน่ การลดราคา การรับความ
บันเทิง เปน็ต้น 
 

6 ข้อ 
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ตัวชี้วัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 

จ ำนวน

ข้อ

ค ำถำม 

  6 บุคลากรในหน่วยงานของทา่น มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอก
หรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนใน
อนาคต หรือไม่ 
    เงิน 
    ทรัพย์สิน 
    ประโยชน์อ่ืนๆ ที่ค านวณเป็นเงินได้ เชน่ การลดราคา การรับความ
บันเทิง เปน็ต้น 

 

2.กำรใช้งบประมำณ IIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ท่านรู้เก่ียวกับแผนการใช้จา่ยงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานของ
ท่าน มากน้อยเพียงใด 
8. หน่วยงานของท่าน ใช้จา่ยงบประมาณ โดยค านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ 
มากน้อยเพียงใด 
    คุ้มค่า 
    ไม่บิดเบือนวัตถปุระสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ 
9. หน่วยงานของท่าน ใช้จา่ยงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
10. บุคลากรในหน่วยงานของทา่น มีการเบิกจ่ายเงินที่เปน็เท็จ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 
11. หน่วยงานของท่าน มีการจดัซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับ
พัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
    โปร่งใส ตรวจสอบได ้
    เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
12. หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มสี่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดงัต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
    สอบถาม 
    ทักท้วง 
    ร้องเรียน 
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ตัวชี้วัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 

จ ำนวน

ข้อ

ค ำถำม 

3. กำรใช้อ ำนำจ IIT 13. ผู้บังคับบัญชาของทา่น มอบหมายงานจากอย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด 
14. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดบัคุณภาพของผลงาน
อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
15. ผู้บังคับบัญชาของทา่น มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดู
งาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 
16. ผู้บังคับบัญชาของทา่น มีการสั่งการให้ท่านท าธุระส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 
17. ผู้บังคับบัญชาของทา่น มีการสั่งการให้ท าในสิ่งทีไ่ม่ถูกต้อง หรือมีความ
เสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 
18. การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านมีลักษณะดังตอ่ไปนี้  มาก
น้อยเพียงใด 
    ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ 
    มีการซื้อขายต าแหน่ง 
    เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

6 ข้อ 

4. กำรใช้ทรัพย์สิน

ของรำชกำร 

IIT 19. บุคลากรในหน่วยงานของทา่น มีการเอาทรัพย์สนิของราชการ ไปเปน็
ของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
20. ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใชป้ฏิบัติงานใน
หน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด 
21. กรณีที่ต้องการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใชป้ฏิบัตงิาน บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สนิของราชการไปใช้ โดย
ไม่ได้ขออนุญาตอยา่งถูกต้อง จากหน่วยงานของทา่น มากน้อยเพียงใด 
23. ท่านรู้แนวปฏบิัติของหน่วยงานของทา่น เก่ียวกับการใช้ทรพัย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
24. หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าไปใชป้ระโยชนส์่วนตวั กลุ่ม หรือ 
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
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ตัวชี้วัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 

จ ำนวน

ข้อ

ค ำถำม 

5. กำรแก้ไขปัญหำ

กำรทุจริต 

IIT 25. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความส าคัญกับการต่อต้านการ
ทุจริต มากน้อยเพียงใด 
26. หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
 จัดท าแผนงานด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
27. ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด 
28. หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจรติในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา มากน้อยเพยีงใด 
 เฝ้าระวัง 
 ตรวจสอบ 
 ลงโทษทางวนิัย 
29. หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริต 
ในหน่วยงานมากน้อยเพียงใด 
30. หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน 
ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดงัต่อไปนี้ อยา่งไร 
 สามารถร้องเรียนและสง่หลักฐานได้อย่างสะดวก 
 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ 
 มั่นใจว่าจะมีการด าเนนิการอย่างตรงไปตรงมา 
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มผีลกระทบต่อตนเอง 

 

6. คุณภำพกำร

ด ำเนินงำน 

EIT 1. บุคลากรในหน่วยงานทีท่่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแกท่่าน ตาม

ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพยีงใด 

 โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนทีก่ าหนด 

 โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ทา่นติดต่อ ปฏิบัตงิาน/ให้บริการแก่ท่าน กบัผู้มา

ติดต่อคนอ่ืน ๆ อยา่งเทา่เทียมกัน มากน้อยเพียงใด 
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ตัวชี้วัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 

จ ำนวน

ข้อ

ค ำถำม 

  3. เจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานที่ทา่นติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนนิการ/

ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไมป่ิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

4. ในระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมา ทา่นเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน

ติดต่อ ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัตงิาน การ

อนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ 

    เงิน 

    ทรัพย์สิน 

    ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความ

บันเทิง เปน็ต้น 

5. หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของ

ประชาชนและส่วนรวมเปน็หลัก มากน้อยเพียงใด 

 

7. ประสิทธิภำพกำร

สื่อสำร 

EIT 6. การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานทา่นติดต่อ มีลักษณะดงัต่อไปนี้ มากน้อย

เพียงใด 

 เข้าถึงง่าย ไม่ซบัซ้อน 

 มีช่องทางหลากหลาย 

7. หน่วยงานทีท่่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควร

รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

8. หน่วยงานทีท่่านติดต่อ มีช่องทางรับฟงัค าตชิมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับ

การด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 

9. หน่วยงานทีท่่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสยั

เก่ียวกับการด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

10. หน่วยงานทา่นติดต่อ มชี่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ

บุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ 
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ตัวชี้วัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 

จ ำนวน

ข้อ

ค ำถำม 

8. กำรปรับปรุงระบบ

กำรท ำงำน 

EIT 11. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ทา่นติดต่อ มีการปรบัปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 
12. หน่วยงานที่ทา่นตดิต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/
การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 
13. หน่วยงานที่ทา่นตดิต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนนิงาน/ 
การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม่ 
14. หน่วยงานที่ทา่นตดิต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 
15. หน่วยงานที่ทา่นตดิต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มี
ความโปร่งใสมากข้ึน มากน้อยเพียงใด 

 

9. กำรเปิดเผยข้อมูล 

   9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

เว็บไซต์

ส านักงาน

เขตพื้นที่

การศึกษา 

01. โครงสร้าง 
       - โครงสร้างหน่วยงาน จะต้องมีข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของ
หน่วยงาน 
02. ข้อมูลผู้บริหาร 
     - ข้อมูลผู้บริหาร จะต้องมีชื่อ-นามสกุล และต าแหน่ง ผู้บริหารสูงสุดและ
รองผู้บริการสูงสุด 
03.อ านาจหน้าที่ 
     - อ านาจหน้าที่ จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 เป็นต้น 
04. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา* 
    - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะต้อง
มีข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาหน่วยงานมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด 
05. ข้อมูลการติดต่อ 
    - ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้อง ประกอบด้วย 
1) ที่อยู่  2) หมายเลขโทรศัพท์ 3) หมายเลขโทรสาร 4) ที่อยู่ไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
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ตัวชี้วัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 

จ ำนวน

ข้อ

ค ำถำม 

  06. กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
    กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง จะต้องมีข้อมูลกฎหมายต่าง ๆที่ เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ 
ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เช่น 
  - พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
  - พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือ เลิกสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 
  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2553 เป็นต้น 
07. ข่าวประชาสัมพันธ์ 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องมีข้อมูลข่าวสารต่าง ๆที่ เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

08. Q&A 
  Q&A จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
สอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถาม
หรือสื่อสารโต้ตอบกันได้โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
09. Social Network 
  Social Network จะต้องมีช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่ เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebookb Twitter Instagram Line      เป็น
ต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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ตัวชี้วัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 

จ ำนวน

ข้อ

ค ำถำม 

9.2 กำรบริหำรงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
  แผนปฏิบัติรชการประจ าปีจะต้องมีข้อมูลแผนด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน พร้อมรายละเอียด 
011.รายงานการก ากับติดตมการด าเนินงาน รายไตรมาส 
  รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน รายไตรมาสจะต้องมีข้อมูลแสดง
ว่าหน่วยงานมีการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานเป็นรายไตรมาส 
012. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าปีของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา 
013.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
      คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมา
ตฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานราชการรายบุคคล ทุกกลุ่ม
งาน พร้อมรายละเอียด 
014. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
       คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือ
มาตรฐานการให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ที่ผู้มา
บริการจะต้องทราบ ซึ่งประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการ
ให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลำที่ใช้ในการให้บริการ และ
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น 
015. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
       ข้อมูลสถิติการให้บริการ จะต้องมีข้อมูลสถิติการให้บริการตามอ านาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานและจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
016. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 
       แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือ

ภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 

2562 
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ตัวชี้วัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 

จ ำนวน

ข้อ

ค ำถำม 

  017. E-Service 

       E-Service จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ตาม

ภารกิจของหน่วยงานโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เช่น Smart OBEC,My office, AMSS+ +, Smart Area, Smart Office เป็น

ต้น 

 

9.3 กำรบริหำรเงิน 

งบประมำณ 

- แผนการใช้จา่ย 

งบประมาณประจ าป ี

 

 

 

 

 

 

 

 

- การจัดซื้อจัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสด ุ

 018. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จะต้องมีข้อมูล เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 พร้อม รายละเอียด  

019. รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ราย ไตรมาสจะต้องมีข้อมูล

การก ากับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานเป็นรายไตรมาส  

020.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จะต้องมี ข้อมูลสรุปผลการใช้จ่าย

งบประมาณตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา  

021. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้อง มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือแผนการจัดหาพัสดุ  ตามที่  หน่วยงานจะต้องด า เนินการตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

และจะต้อง เป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

022.ประกาศต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ 
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ตัวชี้วัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 

จ ำนวน

ข้อ

ค ำถำม 

  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ จะต้องมี
ประกาศตามที่หน่วยงานต้อง ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูล ภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
023. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนจะต้องมีข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อหรือจัด
จ้างตามแบบ สขร.1 และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
024. รายงานผลการจัดซื้อจัดจา้งหรือการจัดหาพัสดุประจ าป ี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปีจะต้องมีข้อมูล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ 
จัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พศ. 2562 ที่ผ่านมา อย่างน้อยจะตอ้ง
ประกอบด้วย 
1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
2) ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
3) ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพฒันาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจดัหาพัสดุ 

 

9.4 กำรบริหำรและ

ทรัพยำกรบุคคล 

 

 

-  กำรบริหำรและ

พัฒนำทรัพยำกร

บุคคล 

 025. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล จะต้องมีนโยบายหรือทิศทางของ
หน่วยงานเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับ
การขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรปูประเทศ  
026.การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีการ
ด าเนินการตามนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผน
ก าลังคน การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหนา้ในสายอาชีพ) 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินยัของบุคลากรใน 
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ตัวชี้วัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 

จ ำนวน

ข้อ

ค ำถำม 

  หน่วยงาน เป็นตน้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคบัที่เก่ียวข้อง 
027.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะต้องมีการก าหนด
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึง่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและ
การสร้างขวัญก าลงัใจ 
028.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลประจ าปี จะตอ้งมีการ
ประเมินผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลประจ าปีและจัดท าเปน็
รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปีของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ที่ผ่านมา 

 

9.5 การส่งเสริมความ

โปร่งใส 

- การจัดการเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริต 

 

 

 029.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีแนวปฏบิัติหรือ
เนื้อหาเก่ียวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
030.ช่องทางแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริต 
ช่องทางแจง้เร่ืองร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีช่องทางที่ผู้รบับรกิาร ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหนว่ยงานโดยจะตอ้งเป็นช่องทางผา่นทางเว็บไซตข์องหน่วยงาน 
031. ข้อมูลเชิสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปื 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี จะต้องมีข้อมูลสรุปจ านวน
และประเภทเร่ืองร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา 
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ตัวชี้วัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 

จ ำนวน

ข้อ

ค ำถำม 

- การเปิดโอกาสให้เกิด

การมีส่วนร่วม 

 032. ช่องทางการรับฟังความคดิเห็น 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จะต้องมีช่องทางที่ ผู้รบับริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้อง
กับการด าเนินงาน ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยจะต้อง
เป็น ช่องทางผา่นทางเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน  
033. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จะต้องมีการ ด าเนนิการหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มสี่วน ได้สว่นเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามภารกิจของ หน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนนิการ ร่วม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมติดตามประเมินผล เปน็ต้น และจะต้องเป็น
ข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

10. กำรป้องกันกำร
ทุจริต 
   10.1 การ 
ด าเนินการเพื่อ 
ป้องกันการทุจริต 
- เจตจ านงสุจริต ของ
ผู้บริหาร 
 
 
 
- การประเมินความ 
เสี่ยงเพื่อการป้องกัน 
การทุจริต 

 034. เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร จะต้องมีการแสดง เจตนารมณ์หรอืค ามั่นของ
ผู้บริหารสูงสดุคนปจัจุบนั ว่าจะ ปฏิบัติหนา้ที่และบริหารหน่วยงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเปน็ไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดท าอย่างน้อย 
2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
035.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จะต้องมีการด าเนินการหรือ กิจกรรมที่แสดงถึง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และจะต้องเป็น
ข้อมูล ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
036.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
การประเมินความเสี่ยงการทุจรติประจ าปี จะต้องมีการ ประเมนิความเสี่ยง
ของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกบั ผลประโยชนส์่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้องเปน็
ข้อมูล ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

15 ข้อมูล 
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ตัวชี้วัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 

จ ำนวน

ข้อ

ค ำถำม 

- การเสริมสร้าง 

วัฒนธรรมองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แผนปฏบิัติการ 

ป้องกันการทุจริต 

 

 037.การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จะต้อง มีการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความ เสี่ยงของการด าเนนิงานทีอ่าจก่อให้เกิด
การทุจริต หรือการ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  
038.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องมีการ ด าเนนิการหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงการเสริมสร้างวฒันธรรม องค์กรให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยมในการ ปฏิบัติงานอยา่งซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเป็นขอ้มูลภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
039.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าป ี
แผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี จะต้องมี ข้อมูลแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พร้อม รายละเอียด  
040.รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการ ทุจริต รายไตรมาส 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการ ทุจริต รายไตรมาส 
จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการด าเนินการ 
41. รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
 แสดงผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มี
ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ เชน่ ผลการด าเนนิการ โครงการ
หรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นตน้ ใช้รายงานผลการด าเนินงาน ในปี พ.ศ. 
2562 
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ตัวชี้วัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 

จ ำนวน

ข้อ

ค ำถำม 

10.2 มาตรการภายใน

เพื่อป้องกันการทุจริต 

- มาตรการภายในเพื่อ

ส่งเสริมความโปร่งใส

และป้องกันการทจุริต 

 

 

 042.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ จะต้องมีแนว ปฏบิัติของหน่วยงาน 
เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ ส่วนงาน/เจ้าหนา้ที่ที่เก่ียวข้องกับการ
เผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ  
043.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมสี่วนร่วม จะต้องมีแนว ปฏบิัติของหน่วยงาน 
เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และ ส่วนงาน/เจ้าหนา้ที่ ที่เก่ียวข้องกับการ
ให้ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย มสี่วนร่วมในการด าเนินงาน  
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บทท่ี 3 ระเบียบวิธีกำรประเมิน 

 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการพัฒนาและ
ออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งานทั้งในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในฐานะ
หน่วยที่ต้องน าเครื่องมือการประเมิน ITA Online ไปใช้ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในฐานะหน่วยที่ต้อง
รับการประเมิน ITA Online เพ่ือลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการน าเข้าข้อมูล และค านึงถึงความสะดวกในการ
ตอบค าถามแบบส ารวจของผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้การ
ด าเนินการประเมินสามารถท าได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อการน าข้อมูลไปสู่การปรับปรุงส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่รับการประเมิน และการวางแผนในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส าหรับระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตัวชี้วัดกำรประเมิน 

 ตัวชี้วัดการประเมิน จ าแนกออกเป็น 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 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ ทรัพย์สินของราชการ 
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
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 2) แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบ 
การท างาน 
 3) แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

กลุ่มประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง และกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

  1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (ส ำหรับแบบ IIT) 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง  บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งแต่ระดับ 
ผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับหน่วยงาน    
มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจ านวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online 2020 
  การก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ า เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 50 
ตัวอย่าง กรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จ านวนน้อยกว่า 50 คน ให้เก็บข้อมูล
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด  
 การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตนเอง 
 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (ส ำหรับแบบ EIT) 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เป็นต้นมา 
 การก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ า เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า 50 
ตัวอย่าง 
 การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง 

3) เว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ส ำหรับแบบ OIT)  
เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด และไม่มี 

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ในการตอบแบบส ารวจ 
หน่วยงานละ 1 ชุด   

การตอบแบบส ารวจ OIT ในแต่ละข้อค าถาม ให้ผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาระบุ URL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์หลักของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเชื่อมโยง                
ไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถระบุ URL ได้มากกว่า 1 URL 
ในแต่ละข้อ  
 กรณีที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อจ ากัดหรือเหตุผลความจ าเป็น ท าให้เผยแพร่ข้อมูล ได้
ไม่ตรงตามรายละเอียดที่ก าหนดหรือไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่ก าหนดตามแบบส ารวจ  OIT 
ได้ ให้หน่วยงานอธิบายเหตุผลความจ าเป็นประกอบโดยละเอียด 
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กำรประมวลผลคะแนน 

 การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามล าดับ ดังนี้ 
คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อค าถาม 

คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อค าถามจากผู้ตอบ 

ทุกคน 

คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อค าถามจากผู้ตอบ 

ทุกคน 

คะแนนของข้อค าถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย – – 

คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถาม 

ในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

น้ าหนักแบบส ารวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ำรวจที่ถ่วงน้ ำหนักแล้ว 

หมำยเหตุ: 

ข้อมูลการตอบ IT และ EIT ทุกข้อมูลจะถูกน ามาใช้ประมวลผลคะแนน เว้นแต่กรณีที่มี ข้อมูล
การตอบน้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ําที่ก าหนด จะไม่สามารถประมวลผลคะแนนในส่วนนั้นได้ 

กรณีท่ีหน่วยงานที่ไม่สามารถตอบ OIT ได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดหรือเหตุผลความจ าเป็น ท าให้
ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่ก าหนดได้โดยมีเหตุผลประกอบอันน่าเชื่อถือ จะไม่น า ข้อนั้นมาร่วม
ในการประมวลผล 
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ตำรำงแสดงสัดส่วนน้ ำหนักคะแนน 

กำรรำยงำนผลกำรประเมิน 

 ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผล 
การประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 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 

แบบ น้ ำหนัก ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย 
จ ำนวนข้อ
ค ำถำม 

IIT 30 

การปฏิบัติหนา้ที ่ - 6 

การใช้งบประมาณ - 6 

การใช้อ านาจ - 6 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ - 6 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต - 6 

EIT 30 

คุณภาพการด าเนนิงาน - 5 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร - 5 

การปรับปรุงการท างาน - 5 

OIT 40 

การเปิดเผยข้อมูล 

ข้อมูลพื้นฐาน 9 

การบริหารงาน 8 

การบริหารเงินงบประมาณ 7 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 

การส่งเสริมความโปร่งใส 5 

การป้องกันการทุจริต 
การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 8 

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 7 
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ขั้นตอนกำรประเมิน 

 สพฐ. ได้ก าหนดรายละเอียดของการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งจะต้องด าเนินการผ่านระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ โดยจ าแนกขั้นตอนการ
ด าเนินการต่าง ๆ  ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ (1) ช่วงเตรียมการประเมิน (2) ช่วงด าเนินการประเมิน และ (3) ช่วง
สรุปผลการประเมิน ซึ่งในแต่ละช่วงจะมีข้ันตอนการประเมินและกรอบระยะเวลาด าเนินการพอสังเขป ดังนี้ 
 

กรอบระยะเวลาด าเนินการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ช่วงเตรียมกำรประเมิน 

 1. สพป.อุดรธำนี เขต 2  เตรียมบุคลำกรผู้รับผิดชอบและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องจัดเตรียมบุคลากรเพ่ือท าหน้าที่ เป็นคณะผู้ประเมิน 
และผู้ดูแลระบบ ITA Online ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online 
ผู้ดูแลระบบ ITA Online ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต   

สพท.ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ร่วมด าเนินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. สพป.อุดรธำนี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร ระบบ ITA Online 2020 ให้กับบุคลำกร
ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทุกคน 

  บุคลากรผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online และผู้ดูแลระบบ ITA Online ของ สพท. เข้า

ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาออนไลน์  (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ที่ทาง สพฐ. จัดขึ้น เพ่ือเรียนรู้วิธีการใช้งานระบบ ITA Online การสร้างเครื่องมือการประเมิน การ

เชื่อมโยงเครื่องมือ การจัดการประมวลผลคะแนน การสรุปผลข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ และวางแผนการด าเนินงาน 

 3. สพป.อุดรธำนี เขต 2 ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรประเมิน ITA Online ของส ำนักงำน      
เขตพื้นที่กำรศึกษำ ใหก้ับคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 สพป.อุดรธานี เขต 2 จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์   (Integrity and Transparency Assessment 
Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับบุคลากรในส าสักงานและคณะกรรมการ
ด าเนินงาน เพ่ืออธิบายการใช้งานระบบ ITA Online การกรอกข้อมูล การตอบแบบประเมิน การจัดท าข้อมูล
ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การตอบค าถามแบบส ารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และ
กรอบระยะเวลาการประเมิน ITA Online ในภาพรวม 
 4. สพป.อุดรธำนี เขต 2 เตรียมบุคลำกรผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องจัดเตรียมบุคลากรเพ่ือท าหน้าที่ เป็นผู้ประสานงานการ
ประเมิน และผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
   – กรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
   – น าเข้าข้อมูลข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
   – ประสานงานในขั้นด าเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT  
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   – ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 
   – ก ากับดูแลการประเมินในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 5. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำกรอกข้อมูลบุคลำกรผู้รับผิดชอบและกรอกน ำเข้ำข้อมูล   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) ผ่ำนทำงระบบ ITA Online 2020  
   ผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าใช้งานระบบ ITA Online 2020 เพ่ือด าเนินการ
กรอกข้อมูล ดังนี้ 
   1. ข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จ านวน 1-2 คน 
   2. จ านวนบุคลากรทั้งหมดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ท างานให้กับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจ านวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online 
2020 เพ่ือน ามาใช้ค านวณจ านวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบ IIT)   
 6. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำปรับปรุงแก้ไขระบบงำนและกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของหน่วยงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบ 
ตามประเด็นข้อค าถามของแบบส ารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
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บทที่ 4 
ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ 

ข้อมูลพื้นฐำนของผู้เข้ำรับกำรประเมิน 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์     

ประจ าปีงบประมาณ 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีข้อมูลพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  4.1  ผู้รับการประเมินแบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity and Transparency 
Assessment Online (IIT Online) จ านวน 60 คน 
  4.2  ผู้รับการประเมินแบบส ารวจความคิดเห็น External Integrity and Transparency 
Assessment Online (EIT Online) จ านวน 76 คน 
  4.3  ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency 
Assessment (OIT)  จ านวน 43 ข้อมูล 
 ผลกำรประเมินในภำพรวมระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ   
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์    
ในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 87.02                          
ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับ A โดย ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
ได้คะแนนสูงสุด  ร้อยละเฉลี่ย 99.57  ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 10 กำร
ป้องกันกำรทุจริต    ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 62.50 
 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.92 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 83.98 ซึ่งอยู่ในระดับ B 
 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.01  ซึ่งอยู่ในระดับ A 
 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.88                              
ซึ่งอยู่ในระดับ A 
  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.19 ซึ่งอยู่ในระดับ A                            

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.57 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.13 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.31 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.76 ซึ่งอยู่ในระดับ A 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 62.50 ซึ่งอยู่ในระดับ D 
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  แผนภูมิแสดงผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์  จ ำแนกตำมตัวช้ีวัด 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
ในภำพรวมระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (วิเครำะห์ตำมร้อยละของแต่ละตัวชี้วัด)

  
 จากแผนภูมิพบว่าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 87.02 ซึ่งอยูในระดับ A และเม่ือวิเคราะห์เป็นรายตัวชี้วัด พบว่า 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.57                                   

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.31                         

  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.13   

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.92   
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.01    

  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.19    
                      ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.76   
  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.88                             

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 83.98    
  และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนต่ าสุด ร้อยละเฉลี่ย 62.50 ตามล าดับ 
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 ผลคะแนนรวมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำแนกตำมแหล่งข้อมูล 

 
แหล่งข้อมูล ค่ำน้ ำหนักคะแนน คะแนนที่ได ้ คิดเป็นร้อยละ 

IIT 30 27.06 90.20 

EIT 30 29.70 99 

OIT 40 30.26 75.65 

 

แผนภูมิแสดง ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2563  ในภำพรวมระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

(วิเครำะห์ตำมค่ำน้ ำหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล) 

 
จากข้อมูลข้างต้นแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

วิเคราะห์ตามค่าน้ าหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล พบว่า แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีสัดส่วนค่า

น้ าหนักคะแนนสูงสุด ได้แก่ แบบ EIT มีค่าน้ าหนักคะแนน 29.70 (คิดเป็นร้อยละ 99) รองลงมา ได้แก่ 
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แบบ IIT มีค่าน้ าหนัก มีค่าน้ าหนักคะแนน 29.07 (คิดเป็นร้อยละ 99) และ แบบ OIT มีค่าน้ าหนักคะแนน 

30.26 (คิดเป็นร้อยละ 75.65) มีสัดส่วนค่าน้ าหนักคะแนนต่ าสุด 

 

ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์  
เรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อย 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาออนไลน์ จ าแนกตามตัวชี้วัดการประเมิน พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 คือ ตัวชี้วัด

ที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน ได้คะแนนสูงสุด  ร้อยละเฉลี่ย 99.57 รองลงมา คือ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุง

ระบบการท างาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.31                          

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.13   

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.92   
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.01    

  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.19    
                      ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.76   
  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.88                             

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 83.98   
  และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนต่ าสุด ร้อยละเฉลี่ย 62.50 ตามล าดับ 

ดังแสดงในตาราง 
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ตำรำงแสดง สรุปภาพรวมผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามตัวชี้วัดการประเมิน 

คะแนน ITA เท่ำกับ 87.02 ระดับ A 

ตัวช้ีวัด คะแนนตัวช้ีวัด  (ร้อยละ) ระดับผลกำรประเมิน 

การปฏิบัติหน้าที ่ 96.92 AA 

การใช้อ านาจ 93.01 A 

คุณภาพการด าเนินงาน 99.57   AA 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต 90.19 A 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ 86.88 A 

การใช้งบประมาณ 83.98 B 

การเปิดเผยข้อมูล 88.76 A 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร 98.13 AA 

การปรับปรุงระบบการท างาน 99.31 AA 

การป้องกันการทุจริต 62.50 D 

คะแนนตัวช้ีวัด (ร้อยละ) เฉลี่ย 87.02 A 

 
หมำยเหตุ :  1. คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวชี้วัดที่ถ่วงน้ าหนักแล้ว 

2. คะแนนตัวชี้วัดเป็นการค านวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อค าถามจากทุกแบบส ารวจ  
    ในตัวชี้วัดที่ยังไม่ได้ถ่วงน้ าหนักส าหรับการเปรียบเทียบในแต่ละตัวชี้วัด 
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ตำรำง กำรเปรียบเทียบคะแนนภำพรวมของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2  

 ปี 2558-2563 

หน่วยงำน 

ผลคะแนน ITA  

ปี  

2558 

ปี  

2559 

ปี 

2560 

ปี 

 2561 

ปี 

 2562 

ปี 

2563 

สพป.อุดรธานี เขต 2 80.61 88.51 86.88 77.78 79.96 87.02 

เพิ่มข้ึน/ลดลง  7.90 1.63 9.10 2.18 7.06 

 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดง กำรเปรียบเทียบคะแนนภำพรวมของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี 

เขต 2  ปี 2558-2563 
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ตำรำง กำรเปรียบเทียบคะแนนภำพรวมของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 
 ปี 2562-2563 จ ำแนกตำมตัวช้ีวัด 

      ปี/ 

ตัวช้ีวัด 

2562 2563 +/- ITA 2562 

79.96 

ITA 2563 

87.02 

+/- 

1 92.12 96.92 +4.8  

IIT(30) 

25.21 

 

IIT (30) 

27.06 

 

 

+1.85 

2 77.94 83.98 +6.04 

3 83.69 93.01 +9.32 

4 84.14 86.88 +2.74 

5 82.25 90.19 +7.94 

6 90.18 99.57 +9.39 EIT(30) 

25.39 

EIT(30) 

29.70 

 

+4.31 7 81.84 98.13 +16.29 

8 81.84 99.31 +17.47 

9 82.86 88.76 +5.9 OIT(40) 

32.55 

OIT(40) 

30.26 

-2.29 

10 79.91 62.50 -17.41 

 

แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบคะแนนภำพรวม 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2 

ปี 2562-2563 จ ำแนกตำมตัวชี้วัด 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  
สรุปผลการประเมินฯ ดังนี้ 
สรุปผล 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

โดยภาพรวมระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 87.02 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน อยู่ในระดับ A โดย ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 คือ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภำพ                 
กำรด ำเนินงำน ได้คะแนนสูงสุด  ร้อยละเฉลี่ย 99.57 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ ตัวชี้วัด
ที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต   ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 62.50 

 
ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ออนไลน์ จ ำแนกเป็นรำยตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  

  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.92 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 83.98 ซึ่งอยู่ในระดับ B 
  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.01  ซึ่งอยู่ในระดับ A 
  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.88 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
   ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.19 ซึ่งอยู่ในระดับ A 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.57 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.13 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.31 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 

  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.76 ซึ่งอยู่ในระดับ A 

  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 62.50 ซึ่งอยู่ในระดับ D 
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 อภิปรำยผล 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 

โดยภาพรวมระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 87.02 ซึ่งมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานอยู่ในระดับ A  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีผลคะแนนสูง เนื่องจากมีการวางแผน
เตรียมการรับการประเมินและด าเนินการปรับปรุงกระบวนการท างานของบุคลากรอย่างเป็นระบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างเข็มแข็ง รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานมีความชัดเจน สอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมินที่ก าหนดไว้  

ปัญหำและอุปสรรค  
 ด้ำนบุคลำกร 
  ความเข้าใจในกระบวนการประเมิน ITA Online ของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ยังเข้าใจคลาดเคลื่อน 
 ด้ำนเทคนิค 
  1) ความยุ่งยากในขั้นตอนการตอบแบบ IIT และแบบ EIT   

2) ความยุ่งยากในขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูล OIT  
  3) ความผิดพลาดในเรื่องการแชร์ข้อมูลของเว็บไซด์หลัก 
  4) ขาดการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารหลักฐานที่น าเสนอ 
  5) เว็บไซด์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 ถูกแฮกระบบ  ท าให้ต้องใช้เวลา
ในการท างานมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
 ด้ำนบุคลำกร 
แจ้งก าหนดกระบวนการวิธีการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณเพ่ือผู้เกี่ยวข้องจะได้เตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ 
 ด้ำนเทคนิค 

1) ให้มีที่ปรึกษาการประเมิน และ ควรมีการทบทวนวิธีการใช้งานระบบ ITA Online  
2) ให้มีการจัดท าเว็บไซด์ที่ยากต่อการการถูกท าลายระบบ 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 

ที ่๓๒๘/๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าข้อมูล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
………………………………….. 

            ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒  จะถูกประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
ในระหว่างวันที่ ๑  มิถุนายน  - ๑๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๓  ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดท าข้อมูลส าหรับการประเมิน
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  
ดังนี้ 
  ๑.คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย  
   ๑. นายบูรพา  พรหมสิงห์  ผอ. สพป.อุดรธานี เขต ๒  ประธานกรรมการ 
   ๒. นายสมาน  บุญจะนะ  รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต ๒ รองประธานกรรมการ 
   ๓. นายชาญชัย  ทองแสน    รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต ๒        กรรมการ 
   ๔. นายสุคิด  พันธุ์พรม     รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต ๒        กรรมการ 
   ๕.นายอุดมศักดิ์  ปอโนนสูง ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  อ านวยความสะดวก  ให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรร ลุ
วัตถุประสงค์  ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการทุกฝ่าย 

๒. คณะกรรมด ำเนินงำนตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT)  ประกอบด้วย 
   ๑. นายสมาน  บุญจะนะ  รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต ๒ ประธานกรรมการ 
   ๒. นายชาญชัย  ทองแสน    รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต ๒ รองประธานกรรมการ 
   ๓. นายอุดมศักดิ์  ปอโนนสูง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ    กรรมการ 
   ๔. นายพรศักดิ์ สุนทรพิธ    ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
   ๕. นางมุกดา  โพธิ์นิล    ผอ.กลุ่มอ านวยการ   กรรมการ 
   ๖. นายชุมพล  พ่อลิละ  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 

๗.  นางพจนีย์  ศรีสุข  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
   ๘. นางธนาภรณ์  อรรคฮาต ผอ.ส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
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   ๙. นายพงษ์ศักดิ์  พงษ์พวงเพชร   ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   กรรมการ 
   ๑๐. นายปราโมทย์  พละจิต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   กรรมการ 
   ๑๑. นายภุชงค์  ผ่านชมภู  ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี   กรรมการ 
   ๑๒. นางสาวสุภาพร  นามรักษา ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร   กรรมการ 
   ๑๓. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ ทุกคน กรรมการ 
   ๑๔. นางสาววริศรา  เชิญชม ศึกษานิเทศก์     กรรมการและเลขานุการ 
   ๑๕. นางฐิตินันท์  อุปการ  ศึกษานิเทศก์          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
 

 ๓.  คณะกรรมด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลตอบค ำถำมแบบส ำรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ  
(Open data Integrity and Transparency Assessment: OIT)   
  กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
   ๑. นายสุคิด  พันธุ์พรม     รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต ๒     ประธานกรรมการ 
   ๒.นายอุดมศักดิ์  ปอโนนสูง ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  รองประธานกรรมการ 
   ๓. นายสุริยนต์  อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
   ๔. นางรัดดา  วิทยากร  ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
   ๕. นางสาวศศิธร  นาคดิลก ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
   ๖. นางสาววิมล  เถาวัลย์    ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
   ๗. นางสาววริศรา  เชิญชม ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
   ๘. นางสุนีย์  อุทุมทอง  ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
   ๙.นายปรีดา  พงษ์วุฒินันท์ ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
   ๑๐. นางสุภาวดี  ปกครอง    ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
   ๑๑. นางปิยฉัตร  จิตรดี  ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
   ๑๒. นางจิตรัตน์  ศรีนันท์ดอน ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
   ๑๓. นางสาวชณิดา  ทัศนิยม  ศึกษานิเทศก์      กรรมการ  
   ๑๔. นางฐิตินันท์  อุปการ  ศึกษานิเทศก์     กรรมการและเลขานุการ 

๑๕.  นางนงนุช  จันทะร ี  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ 
   ๑๖. นายพรศักดิ์  สุนทรพิธ   ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  ประธานกรรมการ 
   ๑๗.  นางจิรัติกาน  วงษ์ก่อ นักวิชาการการเงินและบัญชี    รองประธานกรรมการ 

๑๘.  นางพุทธา  นามจันทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   กรรมการ 
๑๙.  นางเมลดา  ศรไชย  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   กรรมการ 
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๒๐.  นางสาวเบญญาพัณฒ์   สวรรยาวิสุทธิ์  นักจัดการงานทั่วไป   กรรมการ 
๒๑.  นางชลธิชา  นันทะรักษ์ นักวิชาการพัสดุ    กรรมการและเลขานุการ 
๒๒.  นางสาวภารดี  สุวรรณศิริ นักวิชาการพัสดุ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๓.  นางสาวสุกัญญา  นามวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๔.นายศักดิ์ดา  ทาชาติ  ลูกจ้างชั่วคราว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  กลุ่มอ ำนวยกำร 
   ๒๕. นางมุกดา  โพธิ์นิล    ผอ.กลุ่มอ านวยการ  ประธานกรรมการ 

  ๒๖. นางสาวเกศินี   ชัยโยบัว นักประชาสัมพันธ์  รองประธานกรรมการ
  ๒๗.นายวงษ์ศักดิ์  ขันธวิชัย นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  กรรมการ 
  ๒๘.นายพีรพัฒน์  พิทักษ์สกุลพงษ์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  กรรมการ 

๒๙.  นางฉวี พรศรี นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
๓๐.  นางวริฏฐา  พงษ์ธนานันท์ เจ้าพนักงานธุรการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
   ๓๑. นายสมาน  บุญจะนะ  รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต ๒  ประธานกรรมการ 
   ๓๒. นายชุมพล  พ่อลิละ  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   รองประธานกรรมการ 

  ๓๓. นางสาวพจนีย์  สาอุด  นักทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 
  ๓๔. นางพิกุล  คลื่นสนั่น   นักทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 
  ๓๕. นางสาวศุทธินี  จิตธรรมมา นักทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 
  ๓๖. นางสาววราพรรณ  เสนาะศัพย์  เจ้าพนักงานธุรการ    กรรมการ 
  ๓๗. นางสาวมธุพจน์  คุยบุตร นักทรัพยากรบุคคล   กรรมการและเลขานุการ 

๓๘. นายสุริยศาสตร์ โคตรแสนเมือง  เจ้าพนักงานธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   กลุ่มนโยบำยและแผน 
   ๔๐. นายพงษ์ศักดิ์  พงษ์พวงเพชร   ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  ประธานกรรมการ 

  ๔๑.  นางกุลนภา  กอกุลจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  รองประธานกรรมการ 
   ๔๒. นางสาวธัญญารัตน์  ภูท ามา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ  

  ๔๓. นางสาวอนัญญา  โสวาปี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ 
  ๔๔. นางสาวจิราพร   จันทรขันตี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
   ๔๕. นางธนาภรณ์  อรรคฮาต ผอ.ส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานกรรมการ 
   ๔๖.นางจุฬาพิศ  นันทสุธา  นักวิชาการศึกษา   รองประธานกรรมการ 

๔๗. นายอ านวย  เพ็งพันธ์ นักวิชาการศึกษา   กรรมการ 
๔๘.นายไพรัช  รินทร์วงค์   นักวิชาการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
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  ๔๙. นางสาวนวพร ชีววิทยานันท์ พนักงานพิมพ์ดีด   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

   หน่วยตรวจสอบภำยใน 
๕๐.  นางพจนีย์  ศรีสุข  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ประธานกรรมการ 
๕๑.  นางสุภาภรณ์ วงค์อ ามาตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน รองประธานกรรมการ 
๕๒. นายอภิชาติ  โภคาพานิช นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรรมการและเลขานุการ 
 

   กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ   
   ๕๓. นายชาญชัย   ทองแสน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๒  ประธานกรรมการ 

  ๕๔. นายปราโมทย์   พละจิต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   รองประธานกรรมการ 
   ๕๕. นายรัชต์พล ขวัญสุวรรณ พนักงานราชการ    กรรมการและเลขานุการ 
 

   กลุ่มพัฒนำบุคลำกร 
   ๕๖. นางสาวสุภาพร  นามรักษา ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ  ประธานกรรมการ 

๕๗.  นางสาวสุจีราภัทร  ทองมนต์ นักวิชาการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
 

กลุ่มกฎหมำยและคดี  
   ๓๙. นายภุชงค์  ผ่านชมภู  ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  ประธานกรรมการ 

 

มีหน้าที่  ด าเนินการจัดท ารายละเอียดเพื่อตอบค าถามแบบส ารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ   
(Open data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  ตามรายละเอียด O๑-O๔๓  
และส่งตามช่องทาง และเวลาที่ก าหนด  
 ๔.  คณะกรรมกำรประสำนงำน 
   ๑. นายสุคิด  พันธุ์พรม     รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต ๒        ประธานกรรมการ 
   ๒.นายอุดมศักดิ์  ปอโนนสูง ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  รองประธานกรรมการ 
   ๓. นายภุชงค์  ผ่านชมภู  ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี    กรรมการ 
   ๔. นางสาวสุภาพร  นามรักษา ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร    กรรมการ 

๕.  นางชลธิชา  นันทะรักษ์ นักวิชาการพัสดุ     กรรมการ  
  ๖. นางสาวมธุพจน์  คุยบุตร นักทรัพยากรบุคคล    กรรมการ  
  ๗. นางสาวจิราพร   จันทรขันตี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ  
  ๘. นางสาวนวพร ชีววิทยานันท์ พนักงานพิมพ์ดีด    กรรมการ  

๙.  นางฉวี พรศรี   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  กรรมการ  
๑๐. นายอภิชาติ  โภคาพานิช นักวิชาการตรวจสอบภายใน  กรรมการ  

  ๑๑. นายปราโมทย์   พละจิต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   กรรมการ 



42 
 

 

   ๑๒. นางสาววริศรา  เชิญชม ศึกษานิเทศก์     กรรมการและเลขานุการ 
    ๑๓. นางฐิตินันท์  อุปการ  ศึกษานิเทศก์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ ๑. ประสานงานและจัดส่งข้อมูลตามแบบส ารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  และส่งตาม
ช่องทาง (e-mail : itaudon2@gmail.com และเวลาที่ก าหนด (ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๖๓   
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓) 
  ๒.  ประสานงานความร่วมมือของผู้บริหารและครู หรือ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที เพ่ือตอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก (EIT) 

 

๕. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
   ๑. นายสุคิด  พันธุ์พรม     รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต ๒        ประธานกรรมการ 
   ๒.นายอุดมศักดิ์  ปอโนนสูง ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  รองประธานกรรมการ 
   ๓. นายสุริยนต์  อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 

๔. นายปรีดา  พงษ์วุฒินันท์ ศึกษานิเทศก ์    กรรมการ  
    ๕. นางสาวศศิธร  นาคดิลก  ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
   ๖. นางสาววิมล  เถาวัลย์  ศึกษานิเทศก์      กรรมการ  
   ๗. นางสาวชณิดา  ทัศนิยม  ศึกษานิเทศก์      กรรมการ  
   ๘. นายสุรชัย  ไผ่ตง  ผอ.ร.ร.บ้านโคกผักหวานโนนรังษี   กรรมการ 
   ๙.  นายณัฐชา  ทัศนิยม  ผอ ร.ร.บ้านบะยาว    กรรมการ 
   ๑๐. นายวิทยา อุปัฌา   ครู โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม   กรรมการ 
   ๑๑. นายนริศ แดนระเบียบ  ครู โรงเรียนบ้านกุดขนวน   กรรมการ 
   ๑๒. นายพีระพัฒน์ อนุรักษ์  ครู โรงเรียนบ้านค าเต้าแก้วหินลาด   กรรมการ 
   ๑๓. นายวราวัฒน์ โสภารัตน์  ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ    กรรมการ 
   ๑๔. นายกิตติศักดิ์ แสนสุด  พนักงานราชการ ร.ร.บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่  กรรมการ 
   ๑๕. นางมุขดา  พ่ึงชัย   ครู โรงเรียนบ้านปะโค     กรรมการ 
   ๑๖. นางสาวสุปราณี  เทียบโพธิ์  ครูโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง "วัฒนเสรีราษฎร์บ ารุง" กรรมการ 
   ๑๗. นายรัชต์พล ขวัญสุวรรณ พนักงานราชการ        กรรมการ                         
   ๑๘. นายปราโมทย์ พละจิต  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการและเลขานุการ  
   ๑๙. นางสาววริศรา  เชิญชม ศึกษานิเทศก์       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
    ๒๐. นางฐิตินันท์  อุปการ    ศึกษานิเทศก์       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
มีหน้าที่  เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ สพป.อุดรธานี เขต ๒  ใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูล 
พ้ืนฐาน(๒) การบริหารงาน (๓) การบริหารเงินงบประมาณ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (๕) 
การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  
 



43 
 

 

๖. คณะกรรมกำรประเมินผล 
      ๑. นายอุดมศักดิ์  ปอโนนสูง ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ      ประธานกรรมการ 
   ๒.  นายปรีดา  พงษ์วุฒินันท์ ศึกษานิเทศก ์    รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาววิมล  เถาวัลย์    ศึกษานิเทศก์      กรรมการ  
   ๔. นางสาวชณิดา  ทัศนิยม  ศึกษานิเทศก์      กรรมการ  
   ๕. นางฐิตินันท์  อุปการ    ศึกษานิเทศก์       กรรมการและเลขานุการ   
   ๖. นางสาววริศรา  เชิญชม ศึกษานิเทศก์       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
มีหน้าที่  ประเมินผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 
                ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินงานในงานที่ได้รับผิดชอบ ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยสมบูรณ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

 

    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
(นายสมาน  บุญจะนะ) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
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รำยช่ือคณะท ำงำน 
ที่ปรึกษำ 

  1. นายบูรพา  พรหมสิงห์ ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2     
  2. นายสมาน  บุญจะนะ     รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2         
  3. นายชาญชัย  ทองแสน รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2 
         

คณะกรรมติดตำม ตรวจสอบ กำรด ำเนินงำนจัดท ำข้อมูลตอบค ำถำมแบบส ำรวจกำรเปิดเผย 
ข้อมูลสำธำรณะ  (Open data Integrity and Transparency Assessment: OIT)   

1. นายชาญชัย  ทองแสน    รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2  
2. นายอุดมศักดิ์  ปอโนนสูง   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
3. นายสุรชัย  ไผ่ตง    ผอ.ร.ร.บ้านโคกผักหวานโนนรังษี     
4. นายณัฐชา  ทัศนิยม    ผอ ร.ร.บ้านบะยาว      
5. นายพีระพัฒน์ อนุรักษ์    ครู โรงเรียนบ้านค าเต้าแก้วหินลาด     
6. นายกิตติศักดิ์ แสนสุด    พนักงานราชการ ร.ร.บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่    
7. นายรวี  เวธิตะ    ครูครูผู้ช่วย   โรงเรียนชุมชนวดัป่าทรงธรรม  
8. นายวิทยา อุปัฌา    ครู โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม     
9. นายวราวัฒน์ โสภารัตน์    คร ูโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ  
10. นายนริศ แดนระเบียบ    ครู โรงเรียนบ้านกุดขนวน    
11. นางมุขดา  พ่ึงชัย    ครู โรงเรียนบ้านปะโค       
12. นางสาวสุปราณี  เทียบโพธิ์   ครูโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง "วัฒนเสรีราษฎร์บ ารุง"   
13.  นางรัดดา  วิทยากร  ศึกษานิเทศก์ 
14.  นางสาวศศิธร  นาคดิลก  ศึกษานิเทศก์ 
15.  นางสาววิมล  เถาวัลย ์  ศึกษานิเทศก์ 
16.  นางสุภาวดี  ปกครอง  ศึกษานิเทศก์ 
17.   นางปิยฉัตร  จิตรดี  ศึกษานิเทศก์ 
18.  นางจิตต์รัตน์  ศรีนันท์ดอน ศึกษานิเทศก์ 
19.   นางสาวชณิดา  ทัศนิยม  ศึกษานิเทศก์ 
20. นายปราโมทย์  พละจิต  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ     
21. นายปรีดา  พงษ์วุฒินันท์  ศึกษานิเทศก์       
22. นางสาววริศรา  เชิญชม  ศึกษานิเทศก์       
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คณะกรรมกำรประมวลผลสรุปผลกำรประเมินผล 

1. นายอุดมศักดิ์  ปอโนนสูง   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. นายสุรชัย  ไผ่ตง    ผอ.ร.ร.บ้านโคกผักหวานโนนรังษี     
3. นายปรีดา  พงษ์วุฒินันท์  ศึกษานิเทศก์       
4. นางสาววิมล  เถาวัลย์    ศึกษานิเทศก์        
5. นางสาวชณิดา  ทัศนิยม   ศึกษานิเทศก์        
6. นางฐิตินันท์  อุปการ    ศึกษานิเทศก์         
7. นางสาววริศรา  เชิญชม  ศึกษานิเทศก์       
8. นายกิตติศักดิ์ แสนสุด    พนักงานราชการ ร.ร.บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่    
9.  นางสาวนวพร ชีววิทยานันท์ พนักงานพิมพ์ดีด   

 
ออกแบบปก 
    นายสุรชัย  ไผ่ตง   ผอ.ร.ร.บ้านโคกผักหวานโนนรังษี  
    

พิมพ์/ตรวจทำน 
  1.  นางนงนุช  จันทะรี  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                                                    
  2.  นางสาวนวพร ชีววิทยานันท์ พนักงานพิมพ์ดีด  
 
บรรณำธิกำรกิจ 
    นางสาววริศรา  เชิญชม         
     
 

 
 




