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คำนำ 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564  เล่มนี้ จัดทำ
ขึ้นเพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดทำงบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และ ปลูกฝังความซื่อสัตย์สจุริต 
2) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ ปราบปรามการทุจริต  เป็นการ 
สะท้อนผลการดำเนินงานภายใต้โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ต้อง
จัดทำให้ครอบคลุมทุกด้าน ด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ ดำเนินการ
จริงตามหน้าท่ีความรับผิดชอบและลักษณะของงานท่ีปฏิบัติอันเกิดจากความร่วมมือของ บุคลากรทุกคนอันจะ
นำไปสู่การขับเคล่ือนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีทักษะกระบวนการคิด 
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ พัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตลอดจนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต”  และ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้าน การป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ มีเครือข่าย
ที่เข้มแข็ง ก้าวหน้าอย่างมีพลวัตร และเป็น กรอบทิศทางในดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย สำคัญ อันจะส่งผลให้การทุจริตในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ให้ลดน้อยลง  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ ของ
การดำเนินงานโครงการดังกล่าว เพื่อให้เกิดผลทางปฏิบัติทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล 
สามารถขยายผล เผยแพร่ และเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นได้ จึงหวังเป็น อย่างยิ่งว่าจะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป  
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สว่นที ่1 บทนำ 

ความเปน็มา 

 การทุจร ิตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว ่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล                           
และเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ ร ูปแบบการทุจริตจากเดิม                         
ท่ีเป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนเป็นการทุจริตท่ี
ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริต  ข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเช่ือมโยงไปสู่อาชญากรรม
อื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 

 รัฐบาลได้ตระหนักในสถานการณ์การทุจริตท้ังในภาครัฐและในระดับชาติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐข้อ 
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีไม่จำเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต 
เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน 
ซ้ำซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดำเนินการของทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล ท่ีมุ่งส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้
สังคมไทยมีวินัย และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างบูรณาการโดยให้ประชาชนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส เสมอ
ภาคและเป็นธรรม สร้างระบบและกลไกที่มีอิสระอย่างแท้จริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถ่ วงดุล
อำนาจ ควบคู่กับการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบ ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
รวมทั้งพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณและ
ต่อเนื่อง โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง
และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับท่ี
ผ่านมาสู่การปฏิบัติจึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้องสามารถตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตท่ี
ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง ต้องมีการคำนึงถึงบทบาท ของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรสาธารณะ ส่ือมวลชน  
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                  และภาคประชาสังคม เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ ตั้งแต่กระบวนการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ การแปลงยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติการติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้รัฐสภาและสาธารณชนได้รับทราบในทุกปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศ
ไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 

  คณะรัฐมนตรี มีมติเมื ่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยท้ัง
ชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กำหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการ
ต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนา
ระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้
การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นท่ียอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ  

 สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ท. ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง  และ
มาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี โดยให้ยึดกรอบยุทธศาสตร์หลักท่ีใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3   

                        (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                      
และประพฤติม ิชอบ ระยะ 20 ป ี  (พ.ศ. 2560 – 2579) จ ึงนำมาส ู ่ การจ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิก าร                            
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการ
ป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นการรายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริต สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ขอ้มลูพืน้ฐานทัว่ไป 

 วสิยัทัศน ์

บริหารจัดการเป็นเลิศ  สถานศึกษาได้มาตรฐาน  นักเรียนมีคุณภาพ  สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน 

พันธกิจ 

1.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  ทรงเป็นประมุข 

2.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

3.ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ ใน
การแข่งขัน 

4.ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

5.ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาเป็นมืออาชีพ และ
พร้อมรับการเปล่ียนแปลง 

6.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7.ส่งเสริม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ศตวรรษท่ี 21 

เป้าประสงค์ 

1.ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดท่ีถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมอย่างมีคุณภาพ 

2.ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ ่มและสร้างสรรค์สื ่อ นวัตกรรม  มีความรู้ มีทักษะ มี
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที ่ 21 มีสุขภาวะ ที่เหมาะสมตามวัย  มี
ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี 
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล 

3.ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอื่น ๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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4.ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ใน
พื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

5.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้ มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี  เรียนรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  มุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้สำเร็จ ทำงานเป็นทีมเดียวกัน และมีจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเป็นมืออาชีพ 

6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื ่อการบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาอย่างย ั ่งย ืน ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา บริหารจัดการเชิงบูรณาการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
กำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และการรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ  ใช้งานวิจัย  เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ 

1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

2. จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร 

4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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ขอ้มลูพืน้ฐานด้านการจดัการการศกึษา 

เขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ 

  สำนักเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 6 อำเภอ 

ครอบคลุม 39 ตำบล มีพื้นท่ีรวมทั้งส้ิน จำนวน 3,111.50 ตารางกิโลเมตร  

 ตารางที ่1 เขตพื้นท่ีรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. พื้นท่ี (ตร.กม.) ห่างจากสพป. (กม.) 

กุมภวาปี 13 175 8 7 672.6 0 

โนนสะอาด 6 66 2 5 424.9 30 

ศรีธาตุ 7 86 4 4 512.5 30 

วังสามหมอ 6 72 4 3 727.3 54 

หนองแสง 4 38 2 3 659.4 30 

ประจักษ์ศิลปาคม 3 41 - 3 114.8 30 

รวม 39 478 20 25 3,111.50 - 

 ท่ีมา : ข้อมูลกรมการปกครอง (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2564) 
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 ตารางที ่ 2  ข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย  จำนวน 24 เครือข่าย ประกอบด้วย 

อำเภอ กลุม่เครอืขา่ยโรงเรยีน 

กมุภวาป ี

1. เมืองกุมภวา 
2. ท่าล่ีสีออ 
3. แชแล 
4. เวียงคำ 
5. หนองหว้า 
6. ห้วยเกิ้ง-ปะโค 
7. เสอเพลอ-ผาสุก 
8. เชียงแหว 
9. พันดอน 

ศรธีาต ุ

1. จำป-ีศรีธาตุ 
2. หัวนาคำ 
3. โปร่งตาดทองก้าวหน้า 
4. นายูงนกเขียน 

โนนสะอาด 
1. โนนสะอาดหนองโพธิ ์
2. โนนสะอาดโคกกลาง 
3. บุ่งแก้วทมนางาม 

วงัสามหมอ 

1. วังสามหมอ 1 
2. วังสามหมอ 2 
3. วังสามหมอ 3 
4. วังสามหมอ 4 

หนองแสง 
1. หนองแสง 1 
2. หนองแสง 2 

ประจกัษ์ศลิปาคม 
1. นาม่วง 
2. สามพาดอุ่มจาน 
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สว่นที ่2  

นโยบายพฒันาคณุภาพการศกึษาสูค่วามเปน็เลศิ    

สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธาน ีเขต 2      

 

 

การพฒันาคุณภาพการศกึษาสูค่วามเปน็เลศิ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติในหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54         
วรรคหนึ่ง ระบุว่า รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ส่วนวรรคสาม ระบุว่า รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาตามความต้องการ รัฐต้องกำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  ได้
มาตรฐานสากล ส่วนวรรคสี่ ระบุว่า การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ 
สามารถเช่ียวชาญได้ ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนท่ี 40 ก. 2560: 14) 

 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 ได้ระบุวิสัยทัศน์ไว้ว่า  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน          
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติ
ว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่
อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติ
อย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน (ราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 135 ตอนท่ี 82 ก. 2560: 5) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-
2564 ท่ียึดหลักการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและเน้นการ
พัฒนาให้เกิดความยั่งยืน (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2559 : 4) 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ระบุว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคนและ        
สร้างชาติ เป็นกลไกหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อยา่ง
เป็นสุข เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ภูมิภาคและของโลก (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2560 : 1)  

 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564 
ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยได้รับการศึกษาในระบบต่าง ๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างพื้นฐานให้เด็กและ
เยาวชนผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง สร้างพื้นฐานชีวิตที่เข้มแข็ง และจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2562) และแผนปฏิบัติราชการ 

นโยบายและแนวทาง 
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ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมท่ีเข้าสู่ยุคของการเปล่ียนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศครั้งสำคัญท่ีจะพัฒนาประชากร
วัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมีวิสัยทัศน์ คือ การสร้างคุณภาพทุนสังคมอนาคตสู่สังคมท่ียั่งยืนของ
มนุษย์ ประกอบด้วย 5 นโยบาย ได้แก่  1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 2) พัฒนาคุณภาพผู้เรียน           
3) พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  4) สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา และ  5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้รับการกระจายอำนาจการบริหารงาน        
ด้านการจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้านคือ บริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป             
มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริม สนับสนุน อำนวยการ และพัฒนาการศึกษาแบบ
ร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องโดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ.2546 และมีอำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงดังกล่าวนี้ คือ 1) จัดทำ
นโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 2) วิเคราะห์การ
จัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรร
งบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานดังกล่าว 3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4) กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา 5) ศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 6) ประสานการระดมทรัพยากรด้าน
ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา        
7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 8) ประสาน  ส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลองค์กรชุมชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขต
พื้นที่การศึกษา 9) ดำเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานดา้น
การศึกษา 11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน  และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือท่ีได้รับมอบหมาย  

 ในการนี้ จึงได้กำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 
2564 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและการพัฒนาของเขตพื้นที่การศึกษาไปสู่เป้าหมายความเป็น
เลิศ ท้ังด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กร การสร้างและการพัฒนาระบบคุณภาพ การเช่ือมโยงนโยบาย 
ในส่วนต่าง ๆ รวมถึงแนวนโยบายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดลงสู่การปฏิบัติ ทำให้เกิดการประสานสอดคล้อง 
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เป็นองค์รวม โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที ่ 10 มาขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานด้านการศึกษาให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้  

 

 

เขตเขม้แขง็  

       สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล บริการด้วยจิตสาธารณะ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ      

ตวัชีว้ดั 

1. สพป. อุดรธานี เขต 2 มีผลการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา        
ในระดับดีมากขึ้นไป 

2. สพป. อุดรธานี เขต 2 มีผลการประเมิน ITA ในระดับ A ขึ้นไป 

3. สถานศึกษามีผลการประเมิน ITA ในระดับ A ขึ้นไป ร้อยละ 90 

4. สพป. อุดรธานี เขต 2 มีผลการประเมิน KRS ในระดับดีมากขึ้นไป 

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคล (ID-Plan) ร้อยละ 90 

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 90       
       7. สพป.อุดรธานี เขต 2 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ 

โรงเรยีนมาตรฐาน 
โรงเรียนมาตรฐาน หมายถึง โรงเรียนที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี นำ 6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ มีระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้ม
เเข็ง ยั่งยืน 

 

ตวัชีว้ดั  
 1. โรงเรียนขับเคล่ือนนโยบาย 6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ ร้อยละ 100 
 2. โรงเรียนมีระบบการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 100  
 3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ตามเกณฑ์คุณภาพ ร้อยละ 100 
 4. โรงเรียนมีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ร้อยละ 100  

 

“เขตเขม้แข็ง  โรงเรยีนมาตรฐาน  ผูเ้รยีนมคีณุภาพ” 
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คุณภาพผูเ้รยีน 
       เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยอย่างรอบด้านและสมดุล  นักเรียนมีทักษะ 3R8C และอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตวัชีว้ดั  
 1. เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการ ระดับดี ท้ัง 4 ด้าน ร้อยละ 95  
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 อ่านออก เขียนได้ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ข้ึนไป อ่านคล่อง 
เขียนคล่อง ร้อยละ  95  
 3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 คิดเลขเร็ว,  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 คิดเลขคล่อง  ร้อยละ 80 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 คิดเลขเป็น ร้อยละ 70 
 4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างนอ้ย ร้อยละ 3 
 5. นักเรียนมีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ร้อยละ 70 

 

 

  ในการพฒันาสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
 การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2          
ได้กำหนดรูปแบบ (Model) การบริหารจัดการศึกษา  เพื่อเป็นเงื่อนไขในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ความสำเร็จ ดังนี้ 

 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการแสวงหาหาจุดเด่น จุดเน้นการพัฒนางานที่นอกเหนือจาก
นโยบายเพื่อสู่วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) หรือสู่ความเป็นเลิศ (Management Excellence)  

 2. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา คิดสร้างสรรค์พัฒนางานในเชิงบริหารจัดการศึกษาได้อย่างอิสระ 
มีนวัตกรรมของตนเอง 

 3. บริหารจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขสู่สำเรจ็ 
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“9 จดุเนน้ กา้วสูค่วามเปน็เลศิ” 

ที ่ จุดเนน้นโยบาย นยิาม/ตวัชีว้ดัความสำเสรจ็ 

1 จุดเน้นท่ี 1 การน้อมนำพระบรมราโชบายฯ และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผูเ้รยีนคุณภาพ   

2 จุดเน้นท่ี 2 การจัดการศึกษาปฐมวัย 

3 จุดเน้นท่ี 3 การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นเพิ่มผลสัมฤทธิ์    

 จุดเน้นท่ี 4  6 มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ   โรงเรยีนมาตรฐาน 

5 จุดเน้นท่ี 5  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    

6 จุดเน้นท่ี 6  โรงเรียนคุณภาพของชุมชน   

7 จุดเน้นท่ี 7 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

8 จุดเนน้ที ่8 เขตสจุรติ โรงเรยีนสจุรติ เขตเขม้แขง็ 

 9 จุดเน้นท่ี 9  การพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 

 

 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ประกาศนโยบายการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในเรื่อง จุดเน้นท่ี 8 เขตสุจริต โรงเรียนสุจริต  เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทย
ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้เรียนรู้และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ มีความ
ตระหนักและเห็นความสำคัญการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
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 ความเป็นมา 

  คณะรัฐมนตรี มีมติเมื ่อวันที ่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว ่าด้วยการป้องกัน            

และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทย

ทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กำหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการ

ต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมท่ีไม่ทน

ต่อการทุจริต ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนา

ระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตและยกระดับดัชนีการ

รับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี 3 คือ ประเทศไทยมีค่าดัชนีการ

รับรู้การทุจริต (CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเป็นท่ียอมรับจากท้ังภายในและต่างประเทศ  

 ด้วยเหตุนี้  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 2 จึงได้ดำเนินการจัดให้มีจุดเน้น

ที่ 8 เขตสุจริต โรงเรียนสุจริต  เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทยให้กับครูและนักเรียนได้

เรียนรู้ เข้าใจ  และเข้าถึงความเป็นชาติที่แท้จริง มีความตระหนัก เห็นความสำคัญการเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) 

 เป้าหมาย   

          1) เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยเน้นไปท่ี 

การพัฒนาคุณลักษณะท่ีสำคัญของโรงเรียนสุจริต 5 ประการ คือ ทักษะการคิด  มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง 

พอเพียง และมีจิตสาธารณะ   

              2) เพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

     3) เพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ  

 

 

 

จุดเน้นที ่8 เขตสจุรติ โรงเรยีนสจุรติ 
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แนวทางดำเนินการ  

  บทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจึงควรมีบทบาทในการส่งเสริมการดำเนินงานของโรงเรียนดังนี้ 

 1. วางแผนพัฒนาโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ท้ังระยะส้ัน และระยะยาว 

 2. ดำเนินการขับเคล่ือนโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ให้เป็นไปตามแผน/นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของโครงการ 

   1) ทบทวนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

   2) จัดอบรม ปปช. สพฐ.น้อย/ ปปช.สพฐ.ชุมชน 

     3) จัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” “เด็กไทยหัวใจ STRONG”  

    4) จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา วิจัย นวัตกรรมการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน 

          4. จัดทำคู่มือการดำเนินงานของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต   

          5. นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต    

อย่างต่อเนื่อง 

         6. สรุปรายงานผล การดำเนินงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน     

 บทบาทของสถานศึกษา 

โรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียน ต้องดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ตามหัวข้อ ดังนี้ 

1. นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

2. การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน 

 3. จัดทำคำส่ังผู้รับผิดชอบในโรงเรียน เช่น   คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียน

สุจริต คำส่ังแต่งต้ัง ป.ป.ช. สพฐ. น้อย  ประกาศแต่งต้ัง ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน                                                                                   

 4. ดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

 5. ร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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 6. เตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)   

 7. การรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต 

แนวทางประเมิน 

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประเมินผลการ

ดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

2. ประเมินผลโดยใช้ว ิธ ีการที ่หลากหลายจากร่องรอยหลักฐานการดำเนินกิจกรรมการสังเกต 

สัมภาษณ์ และเอกสารร่องรอย  
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ปฏิทินการดำเนินการโรงเรียนสุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ระยะเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
ตลอดปี การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่ห้องเรียน ทุกโรงเรียน 

ตลอดปี กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ทุกโรงเรียน 

ตลอดปี กิจกรรม  1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต ทุกโรงเรียน 

มิถุนายน 2564 ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนสุจริต ศน.จิตรัตน์และคณะ 

มิถุนายน 2564 ประชุม conferences ทบทวนการดำเนินงาน 
โครงการโรงเรียนสุจริต 

ศน.วริศรา  
/ศน.จิตรัตน์ 

มิถุนายน 2564 ประชุมปฏิบัติการ การประเมิน ITA   ทุกโรงเรียน 
พ.ค.-ก.ค. 2564 สถานศึกษาปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียน ทุกโรงเรียน 
กรกฎาคม 2564 สถานศึกษาเตรียมกรอกข้อมูล ผู้ตอบ IIT, EIT ทุกโรงเรียน 

กรกฎาคม 2564 สถานศึกษา ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT   
สถานศึกษา ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT 

ทุกโรงเรียน 

สิงหาคม 2564 สถานศึกษาดำเนินการตอบแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ  OIT ครั้งท่ี 1  

ทุกโรงเรียน 

สิงหาคม 2564 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ โครงการโรงเรียนสุจริต ทุกโรงเรียน 
6-10 กันยายน  2564 ตรวจสอบเอกสารการตอบแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูล

สาธารณะ  OIT  และประสานให้แก้ไข 
ITA Coach 

20-24 กันยายน  2564 สถานศึกษาดำเนินการตอบแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ  OIT ครั้งท่ี 2  

ทุกโรงเรียน 

25 กันยายน 2564 ประชุมคณะกรรมการ ประมวลผลการตรวจสอบเอกสาร/
หลักฐานและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

คณะกรรมการ 

25-27 กันยายน 2564 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน์ 

คณะกรรมการ 

30 กันยายน 2564 ประกาศผลการประเมิน ITA คณะกรรมการ 
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ภาพแสดงการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

 

 

 

 



20 

 

สว่นที ่3  

รายงานการกำกับตดิตามการดำเนนิการปอ้งกนัการทจุรติ  ประจำป ี2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้กำหนดดำเนินการโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ภายใต้แนวทางหลัก 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างจิตสำนึก และ ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร้างกลไก
ป้องกันการทุจริต และ 3) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริตโดยการขับเคลื่อนโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยได้กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2564 เป็นกิจกรรม 3 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สร้างสังคมสุจริต) 
- กิจกรรม MOU 
- กิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
- กิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
- การออกมาตรการแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความโปร่งใส 
- ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
- กิจกรรมประชุมปฏิบัติการ "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน" 

กลุ่มที่ 2 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
- กิจกรรม 4A 
- กิจกรรม  5ส. พอเพียง 
- กิจกรรมจิตอาสา  
- คนดี ศรี สพป.อุดรธานี เขต 2 

กลุ่มที่ 3 กิจกรรมยกระดับผลการประเมิน ITA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ 
- กิจกรรมประชุมช้ีแจงการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
- กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) ประจำปี 2564 
- กิจกรรมวิเคราะห์ความเส่ียง 
-กิจกรรมถอดบทเรียน 
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รายงานการดำเนนิงานโครงการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสจุรติ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้กำหนดดำเนินงานโครงการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และกิจกรรม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)      
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 กจิกรรมที ่1 บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืการพฒันาสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

สนองนโยบาย สพป.อด 2 จุดเนน้ที ่8 เขตสจุริต โรงเรยีนสจุรติ 

งบประมาณที่ตัง้ไว ้9,000  งบประมาณที่ใช้ 9,000  
เวลาเริม่โครงการ 25 มิถุนายน 2564 เวลาสิน้สดุโครงการ 25 มิถุนายน 2564 
สถานที่ดำเนนิการ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
วตัถปุระสงค ์  

     เพื ่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างระเบียบวินัยการเป็น
ข้าราชการท่ีดีของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2   

กระบวนการดำเนนิงาน 
จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษา ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 กับข้าราชการ      

ท่ีปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2   

ผลการดำเนนิงาน 
สพป.อด.2 ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 กับ ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ในวันท่ี  25 มิถุนายน 2564  ณ ห้องประชุมร่วมคิด มีผลการดำเนินการดังนี้ 

1. ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

เข้าร่วมจัดทำ MOU  จำนวน 60 คน คิดเป็น ร้อยละ 100  จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ดังนี้ 

ข้อ 1 การตรงต่อเวลา  อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 

ข้อ 2 การปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  

ไม่เลือกปฏิบัติ 
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    ข้อ 3 การปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เสมอภาค  เท่ียงธรรม  
และตรวจสอบได้ 

    ข้อ 4 การรักษาประโยชน์ของทางราชการและผู้รับบริการ 

 ข้อ 5 การประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 
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ดำเนนิการจดัทำบนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมอืบนัทกึข้อตกลงความรว่มมอืการพฒันาสำนกังานเขต

พื้นที่การศึกษา ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 กับ ข้าราชการที่

ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ในวันที่  25 มิถุนายน 2564  
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กจิกรรมที ่2 ยกระดับผลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสจุริต 

สนองนโยบาย สพป.อด 2 จุดเนน้ที ่8 เขตสจุริต โรงเรยีนสจุรติ 

งบประมาณที่ตัง้ไว ้25,000  งบประมาณที่ใช้ 25,000   
เวลาเริม่โครงการ 1 ต.ค. 2563  เวลาสิน้สดุโครงการ 30 ก.ย. 2564 
สถานที่ดำเนนิการ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
วตัถปุระสงค ์  

     เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

กระบวนการดำเนนิงาน 
การประชุมปฏิบัติยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา  โครงการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 

ผลการดำเนินงาน 

การประชุมปฏิบัติยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  โครงการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 

  สพป.อด.2 ได้ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในวันที่  25 มิถุนายน 2564  ณ ห้องประชุมร่วมคิด มีผลการ
ดำเนินการดังนี้ 

  1. ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ   
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ระดับมากท่ีสุด จำนวน 50 คน   

  คิดเป็นร้อยละ 91.67  ระดับมาก  จำนวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.00  ระดับปานกลาง 
จำนวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.67   

  2.  ความพึงพอใจผลการดำเนินงาน  มีข้อค้นพบ ดังนี้ 

2.1 ด้านความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม เวลา  มีความพึงพอใจ  อยู่ในระดับ  มากท่ีสุด 

2.2 ด้านวิทยากร ประกอบด้วย เทคนิคการนำเสนอของวิทยากร นำเสนอเนื้อหาสาระ
ครบถ้วนและน่าสนใจ  การบริหารเวลาของวิทยากร  สื่อประกอบการนำเสนอมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  
มากท่ีสุด 
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2.3 ด้านความพึงพอใจการบริการ ประกอบด้วย ห้องบรรยาย   โสตทัศนูปกรณ์  อาหาร 

และเครื่องด่ืม  การบริการ  อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของเจ้าหน้าท่ี  มีความพึงพอใจ  อยู่ในระดับ  มาก  

    2.4 ด้านประโยชน์ท่ีได้จากการอบรม ประกอบด้วย  ความรู้ความเข้าใจ ทักษะท่ีได้รับใน
ครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้มีความพึงพอใจ  อยู่ในระดับ  มาก  

ภาพประกอบการประชมุปฏิบตัยิกระดบัผลการประเมนิคุณธรรม 
และความโปรง่ใสของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา   
ในวนัที่  25 มิถนุายน 2564  ณ หอ้งประชมุรว่มคิด 
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บุคลากรในสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธาน ีเขต 2  

รว่มกนัแสดงสญัลกัษณต์อ่ต้านการทจุริต 
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วทิยากรบรรยายใหค้วามรูโ้ดย นายวินัย  อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 1 
เกณฑ์การประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง่ใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

และมิติคุณภาพ ของการประเมิน ITA 
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กิจกรรมที่ 3 การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต 

สนองนโยบาย สพป.อด 2 จุดเน้นที่ 8 เขตสุจริต โรงเรียนสุจริต 
เวลาเริ่มโครงการ 1 ต.ค. 2563  เวลาสิ้นสุดโครงการ 30 ก.ย. 2564 
สถานที่ดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
วัตถุประสงค์   
    เพื่อส่ือสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคล่ือนโครงการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 
กระบวนการดำเนินงาน 

การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อขับเคล่ือนโครงการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 
ผลการดำเนินงาน 

การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุจริต ในวันท่ี  18 มิถุนายน 2564  ณ ห้องประชุมผาแดง  มีผลการประชุมท่ีจะดำเนินงานโครงการ ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สร้างสังคมสุจริต) 
- กิจกรรม MOU 
- กิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
- กิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
- การออกมาตรการแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความโปร่งใส 
- ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวม 
- กิจกรรมประชุมปฏิบัติการ "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน" 

กลุ่มที่ 2 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
- กิจกรรม 4A 
- กิจกรรม  5ส. พอเพียง 
- กิจกรรมจิตอาสา  
- คนดีศรี สพป.อุดรธานี เขต 2 

กลุ่มที่ 3 กิจกรรมยกระดับผลการประเมิน ITA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ 
- กิจกรรมประชุมช้ีแจงการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
- กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) ประจำปี 2564 
- กิจกรรมวิเคราะห์ความเส่ียง 
- กิจกรรมถอดบทเรียน 
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ภาพประกอบการประชมุปฏิบตัยิกระดบัผลการประเมนิคุณธรรม 
และความโปรง่ใสของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ในวนัที่  18 มิถนุายน 2564  ณ หอ้งประชมุผาแดง 
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รายงานการประชมุ 

การขับเคลือ่นโครงการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสจุริต ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

(กิจกรรมสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสจุรติ) 

วนัศกุรท์ี่ 18 มิถนุายน  2564 เวลา 09.00 น. 

ณ หอ้งประชมุผาแดง สพป.อดุรธาน ีเขต 2 

 

ผู้ร่วมประชุม 

   1. นางศรีสุดา  ทิพสิงห์       รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2    
   2. นางมุกดา  โพธิ์นิล    ผอ.กลุ่มอำนวยการ    

  3. นายปราโมทย์   พละจิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าท่ี  
      ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ     
  4. นางจุฬาพิศ  นันทสุธา  นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ี  

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา      
   5. นายสิรวิชญ์  แสนวัง  นิติกร กลุ่มกฎหมายและคดี     
   6. นางสาวสุภาพร  นามรักษา ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    

7.  นางชลธิชา  นันทะรักษ์ นักวิชาการพัสดุ       
  8. นางสาวมธุพจน์  คุยบุตร นักทรัพยากรบุคคล      
  9. นางสาวจิราพร   จันทรขันตี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    
  10. นางสาวนวพร ชีววิทยานันท์ พนักงานพิมพ์ดีด      

11. นางฉวี พรศรี  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ    
   12. นางสาววริศรา  เชิญชม ศึกษานิเทศก์         
   13. นางฐิตินันท์  อุปการ  ศึกษานิเทศก์  
   14. นางสาวสุกัญญา  นามวงศ์ ลูกจ้างช่ัวคราว  

ผูไ้มไ่ดร้ว่มประชมุ 
1. นายอภิชาต โภคาพานิช นักวิชาการตรวจสอบภายใน ไปราชการ 
2. นางพิกุล  คล่ืนสนั่น  นักทรัพยากรบุคคล  ไปราชการ 
3. นางสุภาวดี ปกครอง  ศึกษานิเทศก์   ไปราชการ 
4. นางจิตต์รัตน์ ศรีนันท์ดอน ศึกษานิเทศก์   ไปราชการ 
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เริม่ประชมุ เวลา  09.00 น. 

เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานท่ีประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบยีบวาระที ่1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ที่ประชมุทราบ 

  1.1 นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 2 ประธานในพิธี กล่าวขอบคุณ นางจุฬาพิศ  นันทสุธา ผู ้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา         
ท่ีได้ประสานงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Co-vid 19 ให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 เข็มท่ี 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 
2564 ท่ีผ่านมา   

  1.2 ขอขอบคุณ เจ้าหน้าท่ีในการร่วมต้อนรับ ส่งเสริมการประกวดยุวเกษตรกร ของโรงเรียน
บ้านม่วงดง กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโนนสะอาดโคกกลาง เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ Zoom ฝาก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้นิเทศ ช่วยเหลือครูในการฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก 
สามารถนำเสนองานได้  

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

  (ไม่มี) 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 3.1 แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564  

     สรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
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แผนงานบรูณาการ
ตอ่ตา้นการทุจรติและ

ประพฤตมิิชอบ 
(ดา้นปอ้งกนัการทจุริต) 

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ 

แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธี
คิด ปลูกจิตสำนึกให้มี
วัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (สร้างสังคมสุจริต) 
-กิจกรรม MOU 
- กิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
- กิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน 
- การออกมาตรการแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความ
โปร่งใส 
- ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
-กิจกรรมประชุมปฏิบัติการ "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัป
ชัน" 
-สร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต 

  
 
1,500  
- 
- 
30,000 
 
 
 
 
 
 
28,500 

 
 
กลุ่มบุคคล 
กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มกฎหมายฯ 
 
กลุ่มกฎหมายฯ 
 
และการเงินฯ 
 
กลุ่มนิเทศฯ 
 
กลุ่มนิเทศฯ 

แนวทางท่ี 1 ปลูกฝังวิธี
คิด ปลูกจิตสำนึกให้มี
วัฒนธรรมและ
พฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 
-กิจกรรม 4A 
-กิจกรรม  5ส. พอเพียง 
-กิจกรรมจิตอาสา  
 
-คนดีศรี สพป.อุดรธานี เขต 2 

  
 
40,000 
 
15,000 
 
10,000 
 

 
 
กลุ่มอำนวยการ 
กลุ่มอำนวยการ 
กลุ่มส่งเสริมฯ 
 
กลุ่มพัฒนาครูฯ 

กิจกรรมยกระดับผลการประเมิน ITA ของสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
-กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์ 
-กิจกรรมประชุมช้ีแจงการปฏิบัติตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

25,000 
 
 

 
กลุ่ม DLICT 
กลุ่มนิเทศฯ 
กลุ่มนิเทศฯ 
ตรวจสอบ
ภายใน 
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แผนงานบรูณาการ
ตอ่ตา้นการทุจรติและ

ประพฤตมิิชอบ 
(ดา้นปอ้งกนัการทจุริต) 

โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ 

- กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดเผยข้อมูล 
(Open Data) ประจำปี 2564 
- กิจกรรมวิเคราะห์ความเส่ียง 
- กิจกรรมถอดบทเรียน 

กลุ่มนิเทศฯ 

รวมทั้งส้ิน (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 150,000 
 

 

 

มติทีป่ระชมุ    รับทราบ 
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3.2 กรอบระยะเวลาดำเนินการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    
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มติทีป่ระชมุ    รับทราบ 

ระเบยีบวาระที ่4 เรือ่ง เสนอเพือ่พจิารณา 

 4.1 กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สร้างสังคมสุจริต) 

   4.1.1 กิจกรรม MOU  (กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

   ผู้รับผิดชอบ โดยนางสาวมธุพจน์  คุยบุตร ได้นำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม MOU ระหว่าง
บุคลากรในสำนักงานเขต ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 

   4.1.2 กิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   (กลุ่มนิเทศ) 

  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

  4.1.3 กิจกรรมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  (กลุ่มนิเทศ) 

   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

  4.1.4 การออกมาตรการแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความโปร่งใส (กลุ่มกฎหมายและคดี) 

   นายสิริวิชญ์  แสนวัง นิติกร กลุ่มกฎหมายและคดี นำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม เป็นการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความโปร่งใส กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ซึ่งจะได้กำหนดปฏิทินการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามห้วง
ระยะเวลาท่ีกำหนด ต่อไป 

  4.1.5 ปร ับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (กลุ่มกฎหมายและคดี/กลุ่มการเงินและสินทรัพย์) 

  นางชลธิชา  นันทะรักษ์ นักวิชาการพัสดุ ผู ้ร ับผิดชอบโครงการ เสนอรูปแบบการจัด
กิจกรรม โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในหัวข้อการจัดทำเอกสารการ
เบิกจ่ายงบประมาณดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ในวันท่ี 25 มิถุนายน 2564 

  4.1.6 กิจกรรมประชุมปฏิบัติการ "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน (กลุ่มนิเทศ) 

  4.1.7 กิจกรรม สร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต (กลุ่มนิเทศ) 

  นางฐิตินันท์ อุปการ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม “เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน และการสร้าง
เครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต ได้นำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม ประชุมปฏิบัติการ และการสร้างเครือข่าย
ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกำหนด ต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
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 4.2 กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

  4.2.1  กิจกรรม 4A  (กลุ่มอำนวยการ) 

     4.2.2  กิจกรรม 5ส. พอเพียง  (กลุ่มอำนวยการ) 

  นางมุกดา โพธิ์นิล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นำเสนอรูปการจัดกิจกรรม 4A และกิจกรรม 
5ส.พอเพียง โดยจัดให้มีการคัดแยกขยะ จัดทำป้ายกำหนดเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงาน จัดกิจกรรม 
Big Cleaning Day  ห้องทำงานทุกกลุ่มงานใน สพป.อุดรธานี เขต 2 และจะได้กำหนดวันท่ีดำเนินการ ซึ่งจะ
ได้จัดทำปฏิทินดำเนินงาน ต่อไป 

   4.2.3  กิจกรรมจิตอาสา (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) 

  นางจุฬาพิศ  นันทสุธา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
นำเสนอการจัดกิจกรรม จิตอาสา ใส่ใจ รักษ์สะอาด ร่วมใจปลูกต้นไม้    

   4.2.4  คนดีศรี สพป.อุดรธานี เขต 2 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา) 

  นางสาวสุภาพร  นามรักษา  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอเกณฑ์
ประกอบพิจารณา “คนดี ศรี สพป.อุดร เขต 2” ให้แต่ละกลุ่มงานแสดงความคิดเห็น ออกแบบเกณฑ์ เช่น    
1.เกณฑ์ตรงต่อเวลา 2.ร่วมกิจกรรม 3.ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับ การมีวินัย สุจริต จิตอาสา อยู่อย่าง
พอเพียง 

มติทีป่ระชมุ    รับทราบ 

4.3 กิจกรรมยกระดับผลการประเมิน ITA ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4.3.1 กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์  (กลุ่ม DLICT) 

 4.3.2 กิจกรรมประชุมช้ีแจงการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  

          (กลุ่มนิเทศ) 

 4.3.3 กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดเผยข้อมูล (Open Data) ประจำปี 2564 

 (กลุ่มนิเทศ) 

 4.3.4 กิจกรรมวิเคราะห์ความเส่ียง (หน่วยตรวจสอบภายใน) 

    4.3.5 กิจกรรมถอดบทเรียน (กลุ่มนิเทศ) 

มติทีป่ระชมุ   รับทราบ 

 

 



38 

 

ระเบยีบวาระที ่ 5  เรือ่งอืน่ๆ 

ท่ีประชุม  - ไม่มี - 

 

เลิกประชุม  เวลา 12.00 น. 

 

 

        ฐิตินันท์ อุปการ    ผู้จดรายงานการประชุม 

             (นางฐิตินันท์  อุปการ) 

             ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  
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กิจกรรมที่ 4 จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “สำนักงานสีเขียว 1 คน 1 ต้น”  

สนองนโยบาย สพป.อด 2 จุดเน้นที่ 8 เขตสุจริต โรงเรียนสุจริต 

งบประมาณที่ตัง้ไว ้15,000  งบประมาณที่ใช้  5,540 
เวลาเริม่โครงการ 1 ต.ค. 2563   เวลาสิน้สดุโครงการ 30 ก.ย. 2564 
สถานที่ดำเนนิการ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
วตัถปุระสงค ์  

     เพื่อให้สำนักงานสวยงาม ร่มรื ่น เกิดความประทับใจทั้งผู ้มารับบริการและเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

กระบวนการดำเนนิงาน 
“สำนักงานสีเขียว 1 คน 1 ต้น”  

 - ดำเนินการปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณรอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 จำนวน 1 คน 1 ต้น โดยต้นรวงผึ้งนั้น เป็นต้นไม้ประจำราชกาลที่10 พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไม้หอม ต้นรวงผ้ึงเป็นอย่างไร ต้นรวงผ้ึง ดอกสีเหลือง พรรณ
ไม้ไทยแท้ ประโยชน์ของต้นรวงผ้ึง นั้นคือ  

 ดอกรวงผึ้งให้กลิ่นหอม หากปลูกไว้ต้นลม จะทำให้พื้นที่มีกลิ่นหอม ช่วยผ่อน
คลาย และ ต้นรวงผ้ึง ออกดอกครั้งละมาก ๆ 

 ต้นรวงผึ้ง เป็นพืชท่ีต้องการน้ำน้อย มีช่วงการปลูกกว้าง สามารถปลูกได้ในทุก
สภาพดิน ท้ังดินท่ีแห้งแล้งและดินท่ีช้ืน 

 ต้นรวงผึ้ง ดูแลง่าย ใบไม่ร่วงง่าย ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ทำให้ไม่ต้องการ  
การดูแลมาก แต่ให้ความสวยงาม อีกทั้ง ต้นรวงผึ้งมีระบบรากที่ดี ไม่หักโค่นง่าย การปลูกเพื่อช่วยบังลมพายุ
ตามสวนต่างๆ ก็ด ี

 กล่ินหอมของดอกรวงผ้ึง ช่วยกระตุ้นระบบประสาท ทำให้ผ่อนคลาย และ หลับ
งา่ยข้ึน 

และ ปลูกต้นลิ้นมังกร ในห้องทำงาน ทั้ง  9 กลุ่ม 1 หน่วย เพื่อช่วยฟอกอากาศ       
ในห้องทำงานเพราะ เป็นต้นไม้ท่ีไม่ต้องดูแลเอาใจใส่มากเพราะไม่ต้องการน้ำมาก หรือแสงแดดมากนัก 
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 ผลการดำเนนิงาน 
สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ “สำนักงานสีเขียว 1 คน 1 ต้น” 

เพื่อให้สำนักงานสวยงาม ร่มรื่น  เกิดความประทับใจ ท้ังผู้มารับบริการและเอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
รวมทั้งปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกท่ีดีแก่บุคลากรในสังกัด  มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม ลดภาวะโลก
ร้อน สร้างสำนักงานสีเขียวในการลดก๊าซเรือนกระจก 

ภาพประกอบกจิกรรมจติอาสาบำเพญ็ประโยชน์ “สำนกังานสเีขยีว 1 คน 1 ตน้”  
ในวนัที่  5 กรกฎาคม 2564   

ณ สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธาน ีเขต 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



42 

 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ 

1. วัตถุประสงค์  
        เพื่อปลูกฝังความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และส่งเสริม 
คุณธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด   

 2. กระบวนการดำเนินงาน 
   ดำเน ินการจ ัดก ิจกรรมปลูกฝ ังความร ักเท ิดท ูนต ่อสถาบ ันชาต ิ   ศาสนา  
พระมหากษัตริย์  และส่งเสริมคุณธรรมและสร้างสำนึกความเป็นไทยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  เช่น การจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 และ
สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์บนหน้าหลักของเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมนำเสนอภาพ
พระกรณียกิจท่ีทรงปฏิบัติในพื้นท่ีจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งเชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมลงนามถวายพระพรชัย
มงคลผ่านระบบออนไลน์ที ่เว็บไซต์ของหน่วยงาน , การประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดประดับพระฉายา
ลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมเครื่องสักการะบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานประดับธงชาติ
คู่ธงอักษรพระนามาภิไธย, กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ร่วมกับอำเภอกุมภวาปี เช่น การจัดงานวันพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์และเข้าแถวเคารพธงชาติ  ร่วมกิจกรรม
อื่น ๆ 

3. ผลการดำเนินงาน 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2 ได้ดำเนินกิจกรรม เพื่อ
ปลูกฝังความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และส่งเสริมคุณธรรมและสร้างสำนึกความ
เป็นไทยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ดังนี้ 

1. กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ 

2. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
3. กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ร่วมกับอำเภอกุมภวาปี 
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กิจกรรมที่ 6 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 นายบูรพา  พรหมสิงห์ ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2         

ได้ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล ณ วันท่ี  17 เดือน 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
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ประกาศสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล 

------------------------------------------------ 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2550 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ขอแสดงเจตจำนงในการ 
บริหารงานตามกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นนโยบายและแนว
ปฏิบัติ สำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติหน้าท่ี  
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ อย่างมีคุณธรรมโดยยึดหลักตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดำเนินการตามท่ี 
กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด และให้บริการกับประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการกับหน่วยงาน โดยไม่หวัง      
ส่ิงตอบแทนท่ีมิควรได้  

2. ด้านการใช้งบประมาณ  
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ต้องสำนึกและตระหนักถึง การใช้

จ่ายงบประมาณแผ่นดินว่าเป็นงบประมาณที่ได้มาจากเงินภาษีของราษฎร โดยมีการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม 
และประหยัด ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับหน่วยงานท่ีกำกับ ดูแลและรับผิดชอบ 
ด้านงบประมาณการเบิก -จ่าย และการพัสดุ ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

3. ด้านการใช้อำนาจ  
ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานทุกระดับชั้นการบังคับบัญชา มีการมอบหมายงาน ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน คัดเลือกบุคลการเพื่อปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งสั ่งการ กำกับ ดูแลให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบหรือบังคับต่าง ๆ อย่างถูกต้องและชอบธรรม  

4. ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ต้องใช้ทรัพย์สินของทางราชการ         

เพื่อประโยชน์ในราชการ ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบหรือ 
ข้อบังคับต่าง ๆ หรือยินยอมให้บุคคลใดนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ในทางที่ไม่ถูกต้องและไม่
เหมาะสม 
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5. ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางของแผนปฏิบัติการว่าด้วยการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิบัติการว่าป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 และมาตรการ
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องพร้อมท้ังร่วมกัน สอดส่องและแก้ไขปัญหาทุจริต เพื่อให้ปัญหาการทุจริตลดลงและหมดไปใน
ท่ีสุด 

6. ด้านคุณภาพการดำเนินงาน  

บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามท่ี 
ตนเองรับผิดชอบโดยยึดหลัก มาตรฐานการดำเนินงาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อ 
บังคับ ต่าง ๆ กำหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการ  

7. ด้านประสิทธิภาพการส่ือสาร  

ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลของกลุ่มงานท่ีต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยจัดให้มีช่องทาง 
การส่ือสารกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการกับกลุ่มงาน ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีทาง 
ราชการแจ้งได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมท้ังเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

8. การปรับปรุงระบบการทำงาน  

ทุกกลุ่มงานต้องดำเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อให้กระบวนการทำงานของกลุ่ม
งานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันสมัย สามารถให้ความสะดวกแก่ประชาชน ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงาน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและส่งเสริมให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการเข้ามามส่ีวน
ร่วมในการดำเนินภารกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 พร้อมทั้งเสริมสร้างของ
กลุ่มงานให้มีความโปร่งใส เพื่อสร้าง ภาพลักษณ์ ทัศนคติ และความเช่ือมั่น ของประชาชนท่ีมีต่อสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

9. ด้านการเปิดเผยข้อมูล  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ดำเนินการนำข้อมูลท่ีประชาชนควรทราบ 
และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ไว้ใน 
เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับประชาชน (Social Network) ข้อมูลแผนการดำเนินงาน
ข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  ข้อมูลการจัดซื้อ 
จัดจ้างข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และช่องทาง
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การมีส่วนร่วมของ ประชาชน เพื่อเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

10. ด้านการป้องกันการทุจริต  

บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ต้องดำเนินภารกิจของตนเอง    
ตามแนวทางของเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื ่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมาภิบาล            
การดำเนินงานทุกภารกิจต้องปราศจากการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความมั่นคงในความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล มีความมั่งค่ังในคุณธรรม จรรยา ของข้าราชการ และมีความยั่งยืนในการรับใช้สังคมไทย
ทางด้านการศึกษา  

ทั้งนี้ บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ซึ่งประกอบด้วย 
ข้าราชการ พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างช่ัวคราวทุกคน ต้องรับทราบและปฏิบัติตามเจตจำนง
ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์ใน
ทุกช่องทางการส่ือสารของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ให้สาธารณชนรับทราบ 
และการไม่ปฏิบัติตามเจตจำนงในการบริหารงานดังกล่าว ให้ผู ้บังคับบัญชา ตักเตือนนำไปประกอบการ
พิจารณาเล่ือนเงินเดือน  หรือส่ังให้ได้รับการพัฒนา  หรือรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ทราบเพื่อพิจารณาดำเนินการ  ทางวินัย  

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี  17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

                           

(นายบูรพา  พรหมสิงห์) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
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The Declaration of Intent to 

Administrate Udonthani Primary Educational Service Area Office 2 

with honesty, transparency, and good governance 

------------------------------------------------ 

In accordance with the Official Information Act, BE 2 5 5 0 (2 0 0 7 ), the Royal Decree 
on Rules and Procedures for Good Governance and the strategic plan for the prevention and 
suppression of corruption phase 3 (  2017 -  2021)  , as well as in accordance with the moral 
assessment and transparency in the operations of government agencies ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA).  

the director of Udonthani Primary Educational Service Area office 2, would like to 
express my intention in the administration of the law with honesty, transparency and good 
governance to be a policy and guideline for personnel of Udonthani Primary Educational 
Service Area office 2, as follows  

1. Performance  

Personnel of Udonthani Primary Educational Service Area office 2 must perform duties 
as government officials with morality by adhering to the standards of performance with 
transparency Strictly follow the law and provide services to people or people who come to 
request services with the agency. Without expecting the reward that should not be.  

2. The use of budget  

Personnel of Udonthani Primary Educational Service Area office 2 must be aware and 
aware of the expenditure of the national budget that is derived from the taxpayer's money 
with appropriate and economical spending according to the sufficiency economy philosophy. 
Together with the supervisory agencies take care and be responsible for budgeting, 
disbursement and supplies must be carried out with transparency and verification.  
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3. The use of power  

Commander of all departments, all levels of command have assignments, evaluate 
performance, selection of personnel for fair work discriminate. Including directing oversight for 
subordinates to perform their duties without being against the law, regulations correctly and 
rightfully.  

4. The use of government property  

Personnel of Udonthani Primary Educational Service Area office 2 must use 
government property for the benefit of the government, do not use government property to 
illegally exploit regulations or allow any person to use for personal benefits or others in the 
wrong and inappropriate way. 

5. Corruption problem solving  

All work groups must carry out various activities and projects in accordance with the 
guidelines of the Action Plan on Prevention and Suppression of Corruption Phase 3 ( 2017 - 
2021), Action Plan on Prevention and Suppression of Corruption and Misconduct of Udonthani 
Primary Educational Service Area office 2 and measures various associated together with 
monitoring and solving corruption problems, in order to reduce corruption and eventually 
disappear.  

6. Quality of operation  

Personnel of Udonthani Primary Educational Service Area office 2 must comply with 
their own responsibilities by adhering to the standard of operation, procedures and time 
period required by law or regulations are set to be completed resulting in efficiency and 
effectiveness in performing official duties.  

7. Communication efficiency All work groups must prepare the information of the work 
group that must be published to the public.  By providing a communication channel with 
people who contact the government with the work group Which people can access various 
information Which the government informs easily and quickly, as well as accurate and current 
information. 
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8. Improvement of work system  

All work groups must improve develop operational systems in order to make the work 
process of the work group efficient, fast, modern, able to provide convenience to the people 
service recipients or persons who come in contact with the agency to ensure satisfaction and 
encourage people, stakeholders or service recipients participate in the mission of Udonthani 
Primary Educational Service Area office 2, as well as enhance the image of Udonthani Primary 
Educational Service Area office 2, and the work group to be transparent.  In order to create 
good image, attitude and confidence of the people in Udonthani Primary Educational Service 
Area office 2.  

9. Information disclosure  

Udonthani Primary Educational Service Area office 2 implemented the information that 
the public should know and is useful for carrying out the mission of Udonthani Primary 
Educational Service Area office 2 on the website of the Office, such as Basic data, 
communication channels with the public ( social network)  information, operational plans, 
information on procedures or services annual budget expenditure plan, information 
procurement information, human resource management and development information on 
handling of fraud complaints and public participation channels.  In order to show the 
transparency in the administration and operation of the Udonthani Primary Educational Service 
Area office 2. 

10. Anti-corruption  

Personnel of Udonthani Primary Educational Service Area office 2 have to carry out 
their own missions in accordance with the guidelines of the intention to manage with integrity, 
transparency and good governance.  All operations must be free from corruption and can be 
verified as well as enhancing the organization culture of Udonthani Primary Educational Service 
Area office 2 to be an organization without corruption and misconduct.  Have stability in 
honesty, transparency according to good governance.  Have a strong sense of virtue 
Government ethics and have sustainability in serving Thai society in education.  
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In this regard, personnel under Udonthani Primary Educational Service Area office 2, 
consisting of government officer, government employee, permanent employees and all 
temporary employees must acknowledge and comply with the will of manage with honesty, 
transparency and good governance.  And publicize in all communication channels of 
Udonthani Primary Educational Service Area office 2 for public acknowledgment and failure 
to comply with the intent of such management to the commander to be used for 
consideration of postponement of salary or order to be developed or reported to the director 
of Udonthani Primary Educational Service Area office 2, to be considered for disciplinary action.  

Hereby announced to be acknowledged and practiced by all involved. 

     Given on November 17𝑡ℎ , B.E. 2563 (2020). 

 

                              

(Mr. Burapa Bhromsingha) 

Director of Udonthani Primary Educational Service Area Office 2 
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 กิจกรรมที่ 7 พัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สนองนโยบาย สพป.อด 2 จุดเน้นที่ 8 เขตสุจริต โรงเรียนสุจริต 

งบประมาณที่ตัง้ไว ้10,000  งบประมาณทีใ่ช้  10,000 

เวลาเริม่โครงการ 1 ก.ค. 2563   เวลาสิน้สดุโครงการ 13 ก.ย. 2564 
สถานที่ดำเนนิการ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
วตัถปุระสงค ์  

     พัฒนาเว็บไซต์ ของหน่วยงานให้ครอบคลุมประเด็นการประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ 

กระบวนการดำเนนิงาน 

1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ ของ
หน่วยงานให้ครอบคลุมประเด็นการประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน  10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 1) การปฏิบัติหน้าท่ี 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อำนาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการดำเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ดังนี้ 

 1.นายปราโมทย์ พละจิต   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

 2.นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์   ศึกษานิเทศก์ 

 3.นายสุรชัย ไผ่ตง   ผอ.ร.ร.บ้านโคกผักหวานโนนรังษ ี

 4.นายณัฐชา ทัศนิยม   ผอ ร.ร.บ้านบะยาว 
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 5.นายอภิชิต สิทธิโชติ   ผอ.ร.ร.บะยาวพัฒนาศึกษา 

 6.นายวิทยา อุปัฌา   ครู โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 

 7.นายนริศ แดนระเบียบ   ครู โรงเรียนบ้านกุดขนวน 

 8.นายพีระพฒัน์ อนรุักษ ์   ครู โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด 

 9.นายวราวัฒน์ โสภารัตน ์  ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 

 10.นางมุขดา พึ่มชัย   ครู โรงเรียนบ้านปะโค 

 11.นางสาวจันทร์สุดา ล้ีพงษ์กุล  ครู โรงเรียนบ้านเมือปัง 

 12.นายรวี เวธิตะ    ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 

 13.นางสาวสุปราณี เทียบโพธิ์  ครู โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง "วฒันเสรีราษฎร์บำรุง 

 14.นางเยาวลักษณ์ สุวรรณดวง  ครู โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 

 15.นายกิตติศักดิ ์แสนสุด   พนักงานราชการ ร.ร.บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ ่

 16.นายจิรวัฒน์ ตะนัยศร ี   ครูธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยกองสี 

 17.นางสาววริศรา  เชิญชม  ศึกษานิเทศก์ 

 18.นางฐิตินันท์  อุปการ   ศึกษานิเทศก์ 

 19.นางสาวชณิดา  ทัศนิยม  ศึกษานิเทศก์ 

 20.นางสาววิมล  เถาวัลย์   ศึกษานิเทศก์ 

 21.นางจิตต์รัตน์  ศรีนันท์ดอน  ศึกษานิเทศก์ 

 22.นายรัชต์พล  ขวัญสุวรรณ  พนักงานราชการ 

 23.นางสาวสุกัญญา  นามวงศ์  ลูกจ้างช่ัวคราว 

 24.นางสาวนวพร ชีววิทยานันท์  พนักงานพิมพ์ดีด 

 มีหน้าที่  พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเปิด เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ สพป.
อุดรธานี เขต 2 ใน 10 ตัวชี้วัด คือ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ 4) การใช้
ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดำเนินงาน 7)ประสิทธิภาพการสื่อสาร      
8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 9) การเปิดเผยข้อมูล 10) การป้องกันการทุจริต 
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ผลการดำเนนิงาน 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ ของ

หน่วยงานให้ครอบคลุมประเด็นการประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน  10 ตัวชี้วัด กำหนดปฏิทินการดำเนินงานดัง
ตาราง ดังนี้ 

กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

8-9 กรกฎาคม 2564 ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน สพป.อด.2  คณะกรรมการตามคำส่ัง 

ตามคำส่ังท่ี152/2564 

22-23 

กรกฎาคม 2564 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลผ่าน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน สพป.อด.2  

คณะกรรมการตามคำส่ัง 

ตามคำส่ังท่ี152/2564 

29-30 

กรกฎาคม 2564 

ตรวจสอบ OIT และส่งคืนแก้ไข คณะกรรมการตามคำส่ัง 

ตามคำส่ังท่ี152/2564 

13-15 สิงหาคม 2564 ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน สพป.อด.2  

คณะกรรมการตามคำส่ัง 

ตามคำส่ังท่ี152/2564 
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 กจิกรรมที ่8 เสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร 
สนองนโยบาย สพป.อด 2 จุดเนน้ที ่8 เขตสจุริต โรงเรยีนสจุรติ 
งบประมาณที่ตัง้ไว ้10,000  งบประมาณที่ใช้  10,000 
เวลาเริม่โครงการ 1 เมษายน 2564   เวลาสิน้สดุโครงการ 30 กันยายน 2564 
สถานที่ดำเนนิการ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
วตัถปุระสงค ์  

     1.เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างในสำนักงานปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ เป็น
แบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
  2.เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างในสำนักงานยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต  
มีจิตสำนึกในหน้าท่ี มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี 
  3.เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพ ความสามัคคีในหมู่คณะและการร่วมกันทำงานเป็นทีม (Team Work)  
  4.เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของข้าราชการ ลูกจ้างในสำนักงาน 

กระบวนการดำเนนิงาน 
1. จัดทำแผนปฏิบัติการ เสนอโครงการประสานงาน ผู้เกี่ยวข้อง  
2.ดำเนินการตามโครงการ 

  2.1. ประชุม จัดทำคำส่ังคณะกรรมการดำเนินงาน และวางแผน แจ้งวัน เวลา สถานท่ี  
  2.2. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามท่ีได้กำหนดไว้ 
ผลการดำเนนิงาน 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส. 
(Big Cleaning Day)  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

กจิกรรมที ่1   กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) ทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน 
         -กิจกรรม Big Cleaning Day  จำนวน 1 วัน ทำความสะอาดบริเวณภายใน-  
ภายนอกสำนักงาน/ทาสีสวนหย่อม รั้ว ให้สวยงาม 
         -กิจกรรมคัดแยกขยะ แต่ละประเภทในสำนักงาน 

  กจิกรรมที ่2  กิจกรรมประกวดการมาปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างในสำนักงาน 
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รปูถ่ายการจดักจิกรรม 5ส. (Big Cleaning Day) 
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คำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ท่ี 14/2564 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุจริต 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
………………………………….. 

            ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อน
โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา และสร้างสำนึกความเป็นไทยให้กับบุคลากรทางการศึกษา  ผู้บริหาร  ครู
และนักเรียนในสังกัด  ได้เรียนรู้ เข้าใจ  และเข้าถึงความเป็นชาติที่แท้จริง มีความตระหนัก เห็นความสำคัญ
ของการ  ป้องกันและแก้ไขการทุจริต  รวมทั้งสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์  สุจริต  ท้ังนี้  เพื่อให้การขับเคล่ือน
โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และ
เป็นไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกำหนด  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ  ดังนี้ 
 1.คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย  
  1. นายบูรพา  พรหมสิงห์  ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2      ประธานกรรมการ 
  2. นายสมาน  บุญจะนะ  รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2 รองประธานกรรมการ 
  3. นายศุภชัย  โถบำรุง    รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2        กรรมการ 
  4. นางศรีสุดา  ทิพสิงห์    รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2        กรรมการ 
  5. นายอุดมศักดิ์  ปอโนนสูง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ          กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  อำนวยความสะดวก  ให้คำปรึกษาในการดำเนินงานโครงการฯ  ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  ติดตามการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการดำเนินการทุกฝ่าย 
 2. คณะกรรมดำเนินงานเตรียมการตอบแบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียภายใน ( IIT)  
ประกอบด้วย 
  1. นายศุภชัย  โถบำรุง    รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2         กรรมการ 
  2. นายอุดมศักดิ์  ปอโนนสูง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ    กรรมการ 
  3. นายปราโมทย์   พละจิต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   กรรมการ 
  4.นายปรีดา  พงษ์วุฒินันท์ ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
  5. นางสาววริศรา  เชิญชม ศึกษานิเทศก์    กรรมการและเลขานุการ 
  6. นางฐิตินันท์  อุปการ  ศึกษานิเทศก์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 3. คณะกรรมดำเนินงานตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  ประกอบด้วย 
  1. นายบูรพา  พรหมสิงห์  ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2      ประธานกรรมการ 
  2. นายสมาน  บุญจะนะ  รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2 รองประธานกรรมการ 
  3. นายศุภชัย  โถบำรุง    รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2        กรรมการ 
  4. นางศรีสุดา  ทิพสิงห์    รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2        กรรมการ 
  5. นายอุดมศักดิ์  ปอโนนสูง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ           กรรมการ  
  6. นายพรศักดิ์ สุนทรพิธ    ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์      กรรมการ 
  7. นางมุกดา  โพธิ์นิล    ผอ.กลุ่มอำนวยการ         กรรมการ 
  8. นางสาวพจนีย์  สาอุด  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล         กรรมการ 
  9.  นางพจนีย์  ศรีสุข  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน        กรรมการ 
  10. นายพงษ์ศักดิ์  พงษ์พวงเพชร  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน         กรรมการ 
  11. นายปราโมทย์  พละจิต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ       กรรมการ 
  12. นายภุชงค์  ผ่านชมภู  ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี         กรรมการ 
  13. นางจุฬาพิศ  นันทสุธา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติหน้าท่ี 
      ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ          กรรมการ 
  14. นางสาวสุภาพร  นามรักษา  นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าท่ี 
       ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ         กรรมการ 
  15. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  
      ทุกคน           กรรมการ 
  16. นางสาววริศรา  เชิญชม ศึกษานิเทศก์    กรรมการและเลขานุการ 
  17. นางฐิตินันท์  อุปการ  ศึกษานิเทศก์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  18. นายสิรวิชญ์ แสนวัง   นิติกรชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่  ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
 3.  คณะกรรมดำเนินการจัดทำข้อมูลตอบคำถามแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open 
data Integrity and Transparency Assessment: OIT)   
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  1.นายอุดมศักดิ์  ปอโนนสูง ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  ประธานกรรมการ 
  2. นายสุริยนต์  อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์   กรรมการ 
  3. นางรัดดา  วิทยากร  ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
  4. นางสาวศศิธร  นาคดิลก ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
  5. นางสาววิมล  เถาวัลย์    ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
  6. นางสาววริศรา  เชิญชม ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
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  7. นางสุนีย์  อุทุมทอง  ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
  8.นายปรีดา  พงษ์วุฒินันท์ ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
  9. นางสุภาวดี  ปกครอง ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
  10. นางปิยฉัตร  จิตรดี  ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
  11. นางจิตรัตน์  ศรีนันท์ดอน ศึกษานิเทศก์     กรรมการ 
  12. นางสาวชณิดา  ทัศนิยม  ศึกษานิเทศก์     กรรมการ  
  13. นางฐิตินันท์  อุปการ  ศึกษานิเทศก์                        กรรมการและเลขานุการ 
  14.  นางนงนุช  จันทะรี  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
  15. นายพรศักดิ์  สุนทรพิธ   ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์   ประธานกรรมการ 
  16.  นางจิรัติกาน  วงษ์ก่อ นักวิชาการการเงินและบัญชี        รองประธานกรรมการ 
  17.  นางพุทธา  นามจันทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   กรรมการ 
  18.  นางเมลดา  ศรไชย  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   กรรมการ 
  19.  นางสาวเบญญาพัณฒ์   สวรรยาวิสุทธิ์  นักวิชาการการเงินและบัญชี กรรมการ 
  20. นางกรรณิกา สอนรมย์ นักวิชาการการเงินและบัญชี                  กรรมการ 
  21.  นางชลธิชา  นันทะรักษ์ นักวิชาการพัสดุ           กรรมการและเลขานุการ 
  22.  นางสาวภารดี  สุวรรณศิริ นักวิชาการพัสดุ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 กลุ่มอำนวยการ 
  23. นางมุกดา  โพธิ์นิล    ผอ.กลุ่มอำนวยการ   ประธานกรรมการ 
  24. นางสาวเกศินี   ชัยโยบัว นักประชาสัมพันธ ์   รองประธานกรรมการ
  25. นางนางวริฏฐา  พงษ์ธนานันท์ เจ้าพนักงานธุรการ  กรรมการ 
  26. นายพีรพัฒน์  พิทักษ์สกุลพงษ์  เจ้าพนักงานธุรการ   กรรมการ 
  27.  นางฉวี พรศรี นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ          กรรมการและเลขานุการ 
  28.  นางยุวธิดา อุ่นแสง เจ้าพนักงานธุรการ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  29. นายสมาน  บุญจะนะ รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2 ประธานกรรมการ 
  30. นางสาวพจนีย์  สาอุด  นักทรัพยากรบุคคล   กรรมการ 
  31. นางพิกุล  คล่ืนสนั่น   นักทรัพยากรบุคคล   กรรมการ 
  32. นางสาวศุทธินี  จิตธรรมมา นักทรัพยากรบุคคล   กรรมการ 
  33. นางสาววราพรรณ  เสนาะศัพย์  เจ้าพนักงานธุรการ            กรรมการ 
  34. นางสาวมธุพจน์  คุยบุตร นักทรัพยากรบุคคล            กรรมการและเลขานุการ 
  35. นายสุริยศาสตร์ โคตรแสนเมือง  เจ้าพนักงานธุรการ           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 กลุ่มนโยบายและแผน 
  36. นายพงษ์ศักดิ์  พงษ์พวงเพชร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน    ประธานกรรมการ 
  37. นางกุลนภา  กอกุลจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รองประธานกรรมการ 
  38. นางสาวธัญญารัตน์  ภูทำมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 
  39. นางสาวอนัญญา  โสวาปี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ  
  40. นางสาวจิรพร   จันทรขันตี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการและเลขานุการ 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  41.นางจุฬาพิศ  นันทสุธา นักวิชาการศึกษา            รองประธานกรรมการ 
  42. นายอำนวย  เพ็งพันธ์ นักวิชาการศึกษา   กรรมการ 
  43.นายวงษ์ศักดิ์  ขันธวิชัย นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ กรรมการ 
  44. นางสาวปิยะวรรณ์  สิงห์พรม นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ  กรรมการ 
  45. นายไพรัช  รินทร์วงค์   นักวิชาการศึกษา            กรรมการและเลขานุการ 
  46. นางสาวนวพร ชีววิทยานันท์ พนักงานพิมพ์ดีด            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน 
  47. นางพจนีย์  ศรีสุข  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ประธานกรรมการ 
  48. นางสุภาภรณ์ วงค์อำมาตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน รองประธานกรรมการ 
  49. นายอภิชาติ  โภคาพานิช นักวิชาการตรวจสอบภายใน        กรรมการและเลขานุการ 
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   
  50. นายปราโมทย์   พละจิต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ประธานกรรมการ 
  51. นายรัชต์พล ขวัญสุวรรณ พนักงานราชการ     กรรมการ 
  52. นางสาวสุกัญญา นามวงษ์ พนักงานราชการ              กรรมการและเลขานุการ 
 กลุ่มพัฒนาบุคลากร 
  53. นางสาวสุภาพร  นามรักษา ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ    ประธานกรรมการ 
  54. นางสาวสุจีราภัทร  ทองมนต์ นักวิชาการศึกษา     กรรมการและเลขานุการ 
 กลุ่มกฎหมายและคดี  
  55. นายภุชงค์  ผ่านชมภู  ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี    ประธานกรรมการ 
  56. นายสิรวิชญ์ แสนวัง  นิติกร      กรรมการและเลขานุการ 
 
 มีหน้าที่  ดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อตอบคำถามแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
(Open data Integrity and Transparency Assessment: OIT)  ตามรายละเอียด O1-O43 และส่งตาม
ช่องทาง และเวลาท่ีกำหนด  
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 4.  คณะกรรมการประสานงาน 
  1. นายอุดมศักดิ์  ปอโนนสูง ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  ประธานกรรมการ 
  2. นายสิรวิชญ์ แสนวัง  นิติกร      กรรมการ 
  3. นางสาวสุภาพร  นามรักษา ผอ.กลุ่มพัฒนาบุคลากร    กรรมการ 
  4. นางชลธิชา  นันทะรักษ์ นักวิชาการพัสดุ     กรรมการ  
  5. นางสาวมธุพจน์  คุยบุตร นักทรัพยากรบุคคล    กรรมการ  
  6. นางสาวจิราพร   จันทรขันตี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ  
  7. นางสาวนวพร ชีววิทยานันท์ พนักงานพิมพ์ดีด    กรรมการ  
  8. นางฉวี พรศรี   นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ  กรรมการ  
  9. นายอภิชาติ  โภคาพานิช นักวิชาการตรวจสอบภายใน  กรรมการ  
  10. นายปราโมทย์   พละจิต ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   กรรมการ 
  11. นางสาววริศรา  เชิญชม ศึกษานิเทศก์    กรรมการและเลขานุการ 
  11. นางฐิตินันท์  อุปการ  ศึกษานิเทศก์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 1. ประสานงานและจัดส่งข้อมูลตามแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  และส่ง
ตามช่องทาง (e-mail : itaudon2@gmail.com และเวลาท่ีกำหนด (ครั้งท่ี 1 วันท่ี 5 กรกฎาคม  2564  ครั้ง
ท่ี 2 วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564) 
  2. ประสานงานความร่วมมือของผู้บริหารและครู หรือ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงานในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าที เพื่อตอบแบบวัด
การรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
 5. คณะกรรมการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
  1. นายอุดมศักดิ์  ปอโนนสูง ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ  ประธานกรรมการ 
  2. นายสุริยนต์  อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
  3. นายปรีดา  พงษ์วุฒินันท์ ศึกษานิเทศก์    กรรมการ  
  4. นางสาวศศิธร  นาคดิลก  ศึกษานิเทศก์      กรรมการ 
  5. นางสาววิมล  เถาวัลย์  ศึกษานิเทศก์      กรรมการ  
  6. นางสาวชณิดา  ทัศนิยม  ศึกษานิเทศก์      กรรมการ  
  7. นายสุรชัย  ไผ่ตง   ผอ.ร.ร.บ้านโคกผักหวานโนนรังษี  กรรมการ 
  8.  นายณัฐชา  ทัศนิยม    ผอ ร.ร.บ้านบะยาว   กรรมการ 
  9. นายวิทยา อุปัฌา    ครู โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม  กรรมการ 
  10. นายนริศ แดนระเบียบ   ครู โรงเรียนบ้านกุดขนวน   กรรมการ 
  11. นายพีระพัฒน์ อนุรักษ์   ครู โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด  กรรมการ 
  12. นายวราวัฒน์ โสภารัตน์   ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ  กรรมการ 
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  13. นายกิตติศักดิ์ แสนสุด   พนักงานราชการ ร.ร.บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ กรรมการ 
  14. นางมุขดา  พึ่งชัย    ครู โรงเรียนบ้านปะโค   กรรมการ 
  15. นางสาวสุปราณี  เทียบโพธิ์  ครูโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง "วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" กรรมการ 
  16. นายรัชต์พล ขวัญสุวรรณ  พนักงานราชการ     กรรมการ                         
  17. นายปราโมทย์ พละจิต   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการและเลขานุการ  
  18. นางสาววริศรา  เชิญชม ศึกษานิเทศก์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  19. นางฐิตินันท์  อุปการ    ศึกษานิเทศก์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 มีหน้าที่  พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเปิด เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ สพป.
อุดรธานี เขต 2 ใน 10 ตัวชี้วัด คือ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ 4) การใช้
ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดำเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการส่ือสาร 8) 
การปรับปรุงระบบการทำงาน 9) การเปิดเผยข้อมูล 10) การป้องกันการทุจริต 
 6. คณะกรรมการประเมินผล 
    1. นายอุดมศักดิ์  ปอโนนสูง ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ประธานกรรมการ 
  2. นายปรีดา  พงษ์วุฒินันท์ ศึกษานิเทศก์    รองประธานกรรมการ 
  3. นางสาววิมล  เถาวัลย์    ศึกษานิเทศก์      กรรมการ  
  4. นางสาวชณิดา  ทัศนิยม  ศึกษานิเทศก์      กรรมการ  
  5. นางสาววริศรา  เชิญชม ศึกษานิเทศก์      กรรมการและเลขานุการ    
  6. นางฐิตินันท์  อุปการ  ศึกษานิเทศก์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   7. นายปราโมทย์ พละจิต  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที่  ประเมินผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร 
                 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินงานที่ได้รับผิดชอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สมบูรณ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
 
   ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
           ส่ัง ณ วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ.2564 
 
 
                               (นายบูรพา  พรหมสิงห์) 
   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
 
 
 



68 

 

คณะผูจ้ดัทำ 
 คณะทีป่รกึษา 
  1. นายบูรพา  พรหมสิงห์            ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2  ประธานกรรมการ 
  2. นายสมาน  บุญจะนะ  รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2 รองประธานกรรมการ 
  3. นายศุภชัย โถบำรุง    รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2 กรรมการ 
  4. นางศรีสุดา  ทิพสิงห์   รองผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2 กรรมการและเลขานุการ 
 คณะทำงาน  
  1. นางศรีสุดา  ทิพสิงห์  รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2         
  2. นายอุดมศักดิ์  ปอโนนสูง        ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ     
  3. นายพรศักดิ์ สุนทรพิธ    ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  
  4. นางมุกดา โพธิ์นิล    ผอ.กลุ่มอำนวยการ    
  5. นายปราโมทย์  พละจิต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
      ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ     
  6. นางจุฬาพิศ นันทสุธา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติหน้าท่ี  
      ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา       
  7. นางสาวสุภาพร นามรักษา      นักทรัพยากรบุคคล  
      ปฏิบัติหน้าท่ี ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ        
  8. นายสิรวิชญ์ แสนวัง            นิติกร      
  9. นางสาวจิรพร  จันทรขันตี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
  10. นายปรีดา  พงษ์วุฒินันท์ ศึกษานิเทศก์       
  11. นางสาววริศรา  เชิญชม ศึกษานิเทศก์          
  12. นางฐิตินันท์  อุปการ  ศึกษานิเทศก์     

 13.นายสุรชัย ไผ่ตง  ผอ.ร.ร.บ้านโคกผักหวานโนนรังษ ี

 14.นายณัฐชา ทัศนิยม  ผอ ร.ร.บ้านบะยาว 

 15.นายอภิชิต สิทธิโชติ  ผอ.ร.ร.บะยาวพัฒนาศึกษา 

 16.นายวิทยา อุปัฌา  ครู โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 

 17.นายนริศ แดนระเบียบ  ครู โรงเรียนบ้านกุดขนวน 

 18.นายพีระพฒัน์ อนรุักษ ์ ครู โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด 

 19.นายวราวัฒน์ โสภารัตน ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 

 20.นางมุขดา พึ่มชัย  ครู โรงเรียนบ้านปะโค 
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 21.นางสาวจันทร์สุดา ล้ีพงษ์กุล ครู โรงเรียนบ้านเมือปัง 

 22. นายรวี เวธิตะ  ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 

 23.นางสาวสุปราณี เทียบโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง "วฒันเสรีราษฎร์บำรุง 

 24.นางเยาวลักษณ์ สุวรรณดวง ครู โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 

 25.นายกิตติศักดิ ์แสนสุด  พนักงานราชการ ร.ร.บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ ่

 26.นายจิรวัฒน์ ตะนัยศร ี  ครูธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยกองสี 

 27.นางสาวชณิดา  ทัศนิยม ศึกษานิเทศก์ 

 28.นางสาววิมล  เถาวัลย์  ศึกษานิเทศก์ 

 29.นางจิตต์รัตน์  ศรีนันท์ดอน ศึกษานิเทศก์ 

 30.นายรัชต์พล  ขวัญสุวรรณ พนักงานราชการ 

 31.นางสาวสุกัญญา  นามวงศ์ ลูกจ้างช่ัวคราว 

 32.นางสาวนวพร ชีววิทยานันท์ พนักงานพิมพ์ดีด 

 พมิพท์าน 
  นางสาวนวพร ชีววิทยานันท์ พนักงานพิมพ์ดีด 
 ออกแบบปก 
  นายนริศ  แดนระเบียบ  ครู โรงเรียนบ้านกุดขนวน 
         บรรณาธกิารกิจ 

  นางสาววริศรา  เชิญชม  ศึกษานิเทศก์
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