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คำนำ 

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) กำหนดเปาหมายสำคัญในประเด็นที ่เกี ่ยวข อง             

กับการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปรงใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ     

มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ พรอมทั้งสราง 

วัฒนธรรมตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ โดยกำหนดมาตรการใหหนวยงานภาครัฐ 

และทุกภาคสวนดำเนินงานอยางโปรงใส เพื่อเสริมสรางคุณธรรมความสุจริตความซื่อสัตยความโปรงใส และ

เปนธรรม รวมทั้ง กำหนดแนวทางการพัฒนาใหเกิดความโปรงใส 3 ประการ ไดแก 1. ปลูกและปลุกจิตสำนึก 

การเปนพลเมืองดีมีวัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝงวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัยทุกระดับ       

2. สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหมีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรม          

ท ี ่สอไปในทางท ุจร ิตและ 3. ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรที ่ เอ ื ้อต อการลดการใช ด ุลพินิจ                    

ในการปฏิบัติงาน ของเจาหนาที่ โดยกำหนดใหหนวยงานภาครัฐเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดำเนินงาน เพื ่อจะไดทราบผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะชวยยกระดับหนวยงาน         

ในดานคุณธรรมและ ความโปรงใสในการดำเนินงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานรัฐไดริเริ ่มดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และดำเนินการมาอยางตอเนื่องจนถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาออนไลน ไดเริ ่มดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ไดจัดใหมีการ ประเมินในรูปแบบออนไลน โดยประเมินจากแหลงขอมูล 3 แหลง ไดแก 1. ผูมีสวนได

สวนเสียภายใน (สำหรับแบบ IIT) 2. ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (สำหรับแบบ EIT) และ 3. เว็บไซตสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา (สำหรับแบบ OIT) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้ จะสะทอนใหเห็นถึงผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาดานคุณธรรม และความโปรงใสในการดำเนินงาน 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารรายงานผลการ 

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน ประจำป 

งบประมาณพ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะหนวยงานที่รับการ 

ประเมินและหนวยงานที ่เก ี ่ยวของทุกฝาย ในการนำผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงหรือพัฒนา             

การ ดำเนินงานในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติตอไป 

 ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษาและคณะทางานทุกทานที่มีสวนรวมในการจัดทำรายงานผลการประเมิน 

คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน จนบรรลุวัตถุประสงค 

ไว ณ  โอกาสนี ้

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
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สารบัญ 

           หนา 

คำนำ  

สารบัญ 

บทสรุปผูบริหาร  

บทที่ 1 บทนำ 

 ความเปนมา         1 

 แนวทางการประเมิน ITA ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564    3 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของในการประเมิน ITA Online     3 

บทที่ 2 วิธีการประเมิน 

 ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการประเมิน        5 

 รายละเอียดการประเมิน ITA แตละตัวชี้วัด       6 

บทที่ 3 ระเบียบวิธีการประเมิน 

 ตัวชี้วัดการประเมิน         18 

 เครื่องมือที่ใชในการประเมิน       18 

 กลุมประชากร กลุมตัวอยาง และการเก็บรวบรวมขอมูล    19 

 การประมวลผลคะแนน        20 

 การรายงานผลการประเมิน       21 

 ข้ันตอนการประเมิน        21 

บทที่ 4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ออนไลน 

 ขอมูลพ้ืนฐานของผูเขารับการประเมิน      25 

 ผลการประเมินในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    25 

 ผลคะแนนรวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส    26 

 ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน จำแนกตามตัวชี้วัด  

 ผลคะแนนรวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส    27 

 ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน จำแนกตามแหลงขอมูล  

 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ  28 

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน จำแนกตามตัวชี้วัดการประเมิน 

 การเปรียบเทียบคะแนนภาพรวมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ป 2559-2564 29 
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 รายชื่อคณะทางาน        40 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

บทสรุปผูบริหาร 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน 

( Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำป  งบประมาณ พ.ศ .  2564           

มีวัตถุประสงคเพื ่อประเมินผลดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา เพื่อใหไดขอเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาและนำขอเสนอแนะไปจัดทำมาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ท ั ้ ง ในระด ับ นโยบายและในระด ับปฏ ิบ ัต ิ  พร อมท ั ้ งนำผลการประเม ินไปปร ับปร ุ งและพ ัฒนา            

กระบวนการปฏิบัติงาน โดยกลุม ตัวอยางที่ใชในการประเมิน ไดแก บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ที่ทำงานในสำนักงานเขตพื ้นที ่  การศึกษามาเปนระยะเวลาไมน อยกว า 1 ป  จำนวน 61 คน และ                 

กลุ มผู ร ับบริการหรือผู ม ีส วนไดสวนเสีย ภายนอกของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา จำนวน 78 คน              

โดยมีกรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ไดแก 1) การ ปฏิบัติหนาที่ 2) การใชงบประมาณ 3) การใชอำนาจ         

4) การใชทรัพยสินของราชการ 5) การแกไขปญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดำเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการ

สื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการทางาน 9) การเปดเผย ขอมูล และ 10) การปองกันการทุจริต 

 สำหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ออนไลน สรุปผลไดดังนี ้

 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษา โดยภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 94.91 ซึ่งถือวามีคุณธรรม 

และความโปรงใสในการดำเนินงานอยูในระดับ A โดย ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต ไดคะแนนสูงสุด 

รอยละเฉลี ่ย 100.00 สวนตัวชี ้วัดที่ไดคะแนนต่ำกวาตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี ้วัดที ่ 9 การเปดเผยขอมูล             

ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 87.78 

  1.2 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาเปนรายตัวชี้วัด ซึ ่งไดจากการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ผูร ับบริการหรือผู ม ีส วนไดสวนเส ียของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการ           

เปดเผยขอมูล ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี ้

 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ ในภาพรวมไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 96.83 ซึ่งอยูในระดับ AA  

 ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ ในภาพรวมไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 89.42 ซึ่งอยูในระดับ A  

 ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ ในภาพรวมไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 94.90  ซึ่งอยูในระดับ A 

 ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ ในภาพรวมไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 89.64 ซึ่งอยูในระดับ A 
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 ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ในภาพรวมไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 91.01 ซึ่งอยูในระดับ A 

 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ในภาพรวมไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 99.30  ซึ่งอยูในระดับ AA 

 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในภาพรวมไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 98.43  ซึ่งอยูในระดับ AA 

 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน ในภาพรวมไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 98.71 ซึ่งอยูในระดับ AA  

 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล ในภาพรวมไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 87.78 ซึ่งอยูในระดับ A 

 ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต ในภาพรวมไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 100.00 ซึ่งอยูในระดับ AA 

 2. ปญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงาน    

เขต พื้นท่ีการศึกษาออนไลน 

  2.1 ดานบุคลากร 

   ความเขาใจในกระบวนการประเมิน ITA Online ของบุคลากรในสำนักงานเขตพื ้นที่

การศกึษา ยังเขาใจคลาดเคลื่อน 

  2.2 ดานเทคนิค 

   1) ความยุงยากในขั้นตอนการตอบแบบ IIT และแบบ EIT 

   2) ความยุงยากในขั้นตอนการเปดเผยขอมูล OIT 

   3) ความผิดพลาดในเรื่องการแชรขอมูลของเว็บไซดหลัก 

   4) ขาดการตรวจสอบความสมบูรณของเอกสารหลักฐานที่นำเสนอ 

   5) เว็บไซตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 ถูกแฮกระบบทำใหตองใชเวลา 

ในการทางานมากขึ้น 

 3. ขอเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาออนไลน 

  3.1 ดานบุคลากร 

แจงกำหนดกระบวนการวิธีการดำเนินงานตั้งแตตนปงบประมาณเพ่ือผูเก่ียวของจะไดเตรียมเอกสารใหสมบูรณ 

  3.2 ดานเทคนิค 

   1) ใหมีที่ปรึกษาการประเมิน และ ควรมีการทบทวนวิธีการใชงานระบบ ITA Online 

   2) ใหมีการจัดทำเว็บไซตที่ยากตอการการถูกทำลายระบบ 
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บทที่ 1 บทนำ 

  ความเปนมา 

  สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)        

ไดพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเปนมาตรการปองกันการทุจริต และเปนกลไกในการสรางความ

ตระหนักใหหนวยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม โดยใชชื่อวา “การประเมิน คณุธรรม

และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)” 

เปนกลยุทธที่สำคัญของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 

2564) ซึ่งถือเปนการยกระดับใหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการ ดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ใหเปน “มาตรการปองกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หนวยงานภาครัฐ ทั่วประเทศ จะตองดำเนินการโดย

มุงหวังใหหนวยงานภาครัฐที่เขารับการประเมิน ไดรับทราบผลการประเมินและแนวทาง ในการพัฒนาและ

ยกระดับหนวยงานในดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานไดอยางเหมาะสม และที่ผานมาพบวา 

หลายหนวยงานนำการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน ภาครัฐไปเปนกรอบ

ในการพัฒนาและยกระดับการบริหารการจัดการใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการใหบริการและการอำนวยความสะดวกตอประชาชน ใหเขาถึงการบริการสาธารณะดวยความเปนธรรม

ผานการปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐาน มีการประกาศขั ้นตอนและระยะเวลา ในการใหบริการอยางชัดเจน 

นอกจากนี้ ในดานบริหารจัดการในหนวยงาน ก็ยังพบวาหนวยงานใหความสำคัญ กับการปองกันในประเด็นที่

อาจเปนความเสี่ยงหรือเปนชองทางที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริต การรับสินบน หรือกอใหเกิดผลประโยชนทับ

ซอน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชนทับซอนที่อาจเกิดขึ้นไดอยางเทาทนสถานการณ ซึ่งเม่ือ

หนวยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการปองกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกลาวก็จะทำใหการทุจริตในภาพรวม

ของประเทศลดลงไดในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันใหเกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทางานภายใน

หนวยงานในภาพรวมของประเทศใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอีกดวย 

  การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่ผานมา ถือวาประสบความสำเร็จเปนอยางยิ่ง โดยไดรับ 

ความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐที่เขารวมเปนอยางดี และไดรับเสียงสะทอนวาการประเมินคุณธรรม และ

ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐนั้น เปนเครื่องมือที่ชวยใหหนวยงานที่รับการประเมิน ไดมี

การตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการปรับปรุงการดำเนินงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลในสวนที่ ยัง

ขาดตกบกพรอง มีการพัฒนาระบบงานใหเกิดความโปรงใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและ การปฏิบัติงาน 

อยางเปนธรรมทั้งตอบุคลากรในหนวยงานและตอผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานไดเปนอยางด ี

  ปจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไดถูก

กำหนดเปนตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 21 การตอตาน การทุจริต

และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) กำหนด คาเปาหมายให

หนวยงานภาครัฐท่ีมีผลการประเมินผานเกณฑ (85 คะแนนข้ึนไป) ไมนอยกวารอยละ 80 
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  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะเปนหนวยงานระดับกรม ที่รับการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานจากสำนักงาน ป.ป.ช.แลว ยังเป นหนวยงาน                    

ที่นำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ไปขยายผลเพ ื ่อพ ัฒนาและยกระด ับค ุณธรรมและความโปร งใส               

ของหนวยงานในสังกัด โดยการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษา จำนวน 225 เขต อยางตอเนื่อง และไดพัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน 

การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการ 

ประเมินดวยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บขอมูล รวดเร็วในการวิเคราะหและประมวลผล 

โปรงใสตรวจสอบไดดวยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน 

ดานเอกสาร (Paperless) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บขอมูล 

ใหเปนแบบออนไลนเต็มรูปแบบ 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ของหนวยงานภาครัฐ ไดพัฒนาเกณฑการประเมินใหเกิดการสนับสนุนตอการยกระดับคาคะแนนดัชนีการรับรู 

การทุจริตของประเทศไทยไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งเปนไปตามทิศทางของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน 

และปราบปรามการทุจริต ระยะที ่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยไดสังเคราะหผลการวิจัยเรื ่องแนวทาง          

การ ปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื ่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสูการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: 

CPI) ของประเทศไทยใหสูงขึ้น และพัฒนาเกณฑการประเมินใหสามารถปองกันการทุจริตเชิงรุกไดอยาง         

มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการเครื ่องมือสงเสริมดานคุณธรรมและความโปรงใสจากหนวยงานอื่น        

ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ำซอนของการดำเนินการและมุงเนนการรวมดำเนินการ 

ขับเคลื ่อนดานธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศ สงผลใหหนวยงานราชการที ่ได ร ับการประเมิน                

ไดประโยชนจากการประเมิน และนำผลการประเมินไปการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 

และไดรับประโยชนในมุมของการสื่อสารภาพลักษณองคกร โดยเฉพาะการแสดงใหสังคมและสาธารณชนรับรู 

วาหนวยงานใหความสำคัญกับการเปดเผยขอมูลและการปองกันการทุจริตในหนวยงานอยางไร และ           

การดำเนินการดังกลาว ไมเปนตนทุนหรือภาระของหนวยงานมากเกินไป รวมทั้งตองไมเปนภาระกับบุคคล      

ที่เขารวมกระบวนการประเมินดวย 
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  แนวทางการประเมิน ITA Online ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  สำหรับเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาออนไลน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                

ใชกรอบแนวทางการประเมินเช นเดียวกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน             

ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ที่เขารับการประเมิน ไดทราบผลการประเมินตลอดจนขอเสนอแนะที่จะนำไปสูการปรับปรุงพัฒนาคุณธรรม

และความโปร งใสของ หน วยงานอย างเช ื ่อมโยงและต อเน ื ่อง โดยม ีการปร ับปร ุงในรายละเอ ียด                    

ของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็น การประเมินเล็กนอย เพื่อแกไขปรับปรุงขอจำกัดของการประเมิน       

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการประเมิน ITA Online 

  ในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA Online จำเปนที่จะตองมีหลายหนวยงานรวมกันขับเคลื่อน 

การประเมิน ITA Online ใหสามารถดำเนินการไดอยางเรียบรอยและเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

ประกอบดวย 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนหนวยศูนยกลางในการกำกับติดตาม การ

ประเมิน ITA Online โดยมีหนาที่กำหนดกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลนในภาพรวม รวมไปถึงหลักการและ 

หลักเกณฑตาง ๆ ในการประเมิน การกำกับติดตามการประเมินและการดำเนินการตอผลการประเมิน เพ่ือ 

นำเสนอตอ สำนักงาน ป.ป.ช. 

  สำนักงาน ป.ป.ช. มีบทบาทในการรวมกำหนดแนวทางและรวมกำกับติดตามการประเมิน 

รวมไปถึงการประสานงานในระหวางกระบวนการตาง ๆ ในการประเมิน 

  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา เป นหน วยในการดำเนินการประเม ินค ุณธรรมและ            

ความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน 

  สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาออนไลน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในปนี้ ถือเปนการขยายผลการนำเครื่องมือการประเมิน 

คุณธรรมและความโปรงใส มาใชในการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบออนไลนเปนครั้งแรก หลังจากที่ไดมีการปรับปรุงเครื่องมือการประเมินอยาง

ตอเนื่องในการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจนประสบผลสำเร็จ โดยการประเมินผานระบบ ITA 

Online ซึ่งไดดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ใหงายตอการใชงาน ลดความยุงยาก 

ซับซอนในการนำเขาขอมูลและคำนึงถึงความสะดวกในการตอบคำถามแบบสำรวจของผูที่เก่ียวของ 

  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ออนไลนในครั้งนี้ จะทำใหหนวยงานเกิดความตระหนัก และนำกรอบการประเมินที่กำหนดไปดำเนินการจัดทำ 

มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส พัฒนาระบบงาน ออกแบบกลไกปรับปรุงแกไข ขั้นตอน วิธีการ 

ปฏิบัติงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ รวมถึงเปดเผยขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครอง ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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นอกจากนี ้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ออนไลน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเปนขอมูลพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสูการปรับปรุงหนวยงานและ 

การวางแผนในการปองกันการทุจริตท้ังระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในอนาคตอีกดวย 
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บทที่ 2 วิธีการประเมิน 

  ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับการประเมิน 

  สำนักงาน ป.ป.ช. ไดใหความสำคัญในการพัฒนาวิธ ีการประเมินใหเกิดการยกระดับ           

ค าคะแนน ดัชนีการร ับร ู การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยไดอย าง          

เปนรูปธรรม โดยได ศึกษาขอมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือ      

การประเมินคุณธรรมและ ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ เพ่ือนำไปสูการยกระดับคะแนน

ดัชนีการร ับรู การทุจร ิต (CPI) ของประเทศไทยใหส ูงขึ ้น ซึ ่งการวิจ ัยด ังกลาวไดส ังเคราะหประเด็น                

การสำรวจของแตละแหลงขอมูล ที่องคกรความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International) นำมาใชใน

การประเมินดัชนีการรับรู การทุจริต ประกอบกับการศึกษาขอมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยงใหเกิด

ความตอเนื่องกับเกณฑ การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่น ๆที่เกี่ยวของ ทำใหการประเมิน     

มีเนื้อหาครอบคลุมหลายดาน ซึ่งเกี่ยวของกับคุณธรรม ความโปรงใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริต

ทางตรงและการทุจริตทางออม รวมไปถึงบริบทแวดลอมที ่เกี่ยวของกับการทุจริต ซึ่งจะเปนประโยชนตอ

หนวยงานในการนำไปสูการปรับปรุง แกไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหนวยงานภาครัฐ 

และสงผลตอการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได โดยจำแนกตัวชี้วัดออกเปน 10 ตัวชี้วัด 

ไดแก 

  1) การปฏิบัติหนาที ่

  2) การใชงบประมาณ 

  3) การใชอำนาจ 

  4) การใชทรัพยสินของราชการ 

  5) การแกไขปญหาการทุจริต 

  6) คุณภาพการดำเนินงาน 

  7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

  8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 

  9)  การเปดเผยขอมูล 

  10)  การปองกันการทุจริต 
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  รายละเอียดการประเมิน ITA แตละตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัดที่ ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล 

จำนวน 

ขอ 

คำถาม 

1.การปฏิบัติหนาที่ IIT 1. บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏบิัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอ ตาม 

ประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

   เปนไปตามขั้นตอนท่ีกำหนด 

   เปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

2. บุคลากรในหนวยงานของทาน ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอ ทั่ว ๆ 

ไป กับผูมาติดตอที่รูจักเปนการสวนตัวอยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด 

3. บุคลากรในหนวยงานของทาน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็น 

ดังตอไปนี้ อยางไร 

    มุงผลสำเร็จของงาน 

    ใหความสำคัญกับงานมากกวาธรุะสวนตัว 

    พรอมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 

4. บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเรียกรับสิง่ดังตอไปนี้ จากผูมาติดตอ 

เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน 

การอนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม 

 เงนิ 

 ทรัพยสิน 

 ประโยชนอื่น ๆ ที่คำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความ 

บันเทิง เปนตน 

5. ในชวงเทศกาลหรือวาระสำคัญตาง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี

บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการรับสิ่งดังตอไปนี้ นอกเหนือจากการรับ 

โดยธรรมจรรยา หรือไม 

 เงนิ 

 ทรัพยสิน 

 ประโยชนอื่น ๆ ท่ีคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความ 

บันเทิง เปนตน 

6 บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการใหสิ่งดังตอไปนี้ แกบุคคลภายนอก 

หรือภาคเอกชน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและคาดหวังใหมีการตอบแทนใน 

อนาคต หรือไม 

6 ขอ 
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ตัวชี้วัดที่ ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล 

จำนวน 

ขอ 

คำถาม 

 เงนิ 

 ทรัพยสิน 

 ประโยชนอื่น ๆ ที่คำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การรับความ 

บันเทิง เปนตน 

 

2.การใชงบประมาณ IIT 7. ทานรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณประจำป ของหนวยงานของ 

ทาน มากนอยเพียงใด 

8. หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ 

มากนอยเพียงใด 

 คุมคา 

 ไมบิดเบือนวัตถุประสงคของงบประมาณที่ตั้งไว 

9. หนวยงานของทาน ใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสวนตัว กลุม หรือ 

พวกพอง มากนอยเพียงใด 

10. บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเบิกจายเงินที่เปนเท็จ เชน คาวัสดุ 

อุปกรณ ครุภัณฑ คาใชจาย ในการเดินทางไปราชการ คาตอบแทนการ 

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ มากนอยเพียงใด 

11. หนวยงานของทาน มีการจัดซื้อจัดจาง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับ 

พัสดุในลักษณะดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

 โปรงใส ตรวจสอบได 

 เอ้ือประโยชนใหผูประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

12. หนวยงานของทาน เปดโอกาสใหทาน มีสวนรวมในการตรวจสอบการใช 

จายงบประมาณ ตามประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

 สอบถาม 

 ทักทวง 

 รองเรียน 

 

3. การใชอำนาจ  13. ผูบังคบับัญชาของทาน มอบหมายงานจากอยางเปนธรรม มากนอย 

เพียงใด 

14. ทานไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน 

อยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 

6 ขอ 
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ตัวชี้วัดที่ ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล 

จำนวน 

ขอ 

คำถาม 

15. ผูบังคับบัญชาของทาน มีการคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม การศึกษาดู 

งาน หรือการใหทุนการศึกษา อยางเปนธรรม มากนอยเพียงใด 

16. ผ ู บ ังค ับบัญชาของทาน มีการสั ่งการใหทานทำธ ุระส วนตัวของ 

ผูบังคบับัญชา มากนอยเพียงใด 

17. ผูบังคับบัญชาของทาน มีการสั่งการใหทพในสิ่งที่ไมถูกตอง หรือมีความ 

เสี่ยงตอการทุจริต มากนอยเพียงใด 

18. การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของทานมีลักษณะดังตอ ไปนี้ มาก 

นอยเพียงใด 

 ถูกแทรกแซงจากผูมีอำนาจ 

 มีการซื้อขายตำแหนง 

 เอ้ือประโยชนใหกลุมหรือพวกพอง 

4. การใชทรัพยสิน 

ของราชการ 

 19. บุคลากรในหนวยงานของทาน มีการเอาทรัพยสินของราชการ ไปเปน 

ของสวนตัว หรือนำไปใหกลุมหรือพวกพอง มากนอยเพียงใด 

20. ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพยสินของราชการ ไปใชปฏิบัติงานใน 

หนวยงานของทาน มีความสะดวก มากนอยเพียงใด 

21. กรณีที่ตองการขอยืมทรัพยสินของราชการไปใชปฏิบัติงาน บุคลากรใน 

หนวยงานของทาน มีการขออนุญาตอยางถูกตอง มากนอยเพียงใด 

22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพยสินของราชการไปใช โดย 

ไมไดขออนุญาตอยางถูกตอง จากหนวยงานของทานมากนอยเพียงใด 

23. ทานรูแนวปฏิบัติของหนวยงานของทาน เกี่ยวกับการใชทรัพยสินของ 

ราชการท่ีถูกตอง มากนอยเพียงใด 

24. หนวยงานของทาน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของ 

ราชการ เพ่ือปองกันไมใหมีการนำไปใชประโยชนสวนตัว กลุม หรือ พวกพอง 

มากนอยเพียงใด 

 

5. การแกไขปญหำ 

การทุจริต 

IIT 25. ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของทานใหความสำคัญกับการตอตานการ 

ทุจริต มากนอยเพียงใด 

26. หนวยงานของทาน มีการดำเนินการ ดังตอไปนี้ หรือไม 

 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการปองกันการทุจริตในหนวยงานใหมี 

ประสิทธิภาพ 
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ตัวชี้วัดที่ ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล 

จำนวน 

ขอ 

คำถาม 

 จัดทำแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ

หนวยงาน 

27. ปญหาการทุจริตในหนวยงานของทาน ไดรับการแกไข มากนอยเพียงใด 

28. หนวยงานของทาน มีการดำเนินการดังตอไปนี้ ตอการทุจริตในสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา มากนอยเพียงใด 

 เฝาระวัง 

 ตรวจสอบ 

 ลงโทษทางวินัย 

29. หนวยงานของทาน มีการนำผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบ ทั้ง 

ภายในและภายนอกหนวยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อปองกันการทุจริต 

ในหนวยงานมากนอยเพียงใด 

30. หากทานพบเห็นแนวโนมการทุจริตที ่จะเกิดขึ้นในหนวยงานของทาน 

ทานมีความคิดเห็นตอประเด็นดงตอไปนี้ อยางไร 

 สามารถรองเรียนและสงหลักฐานไดอยางสะดวก 

 สามารถติดตามผลการรองเรียนได 

 มั่นใจวาจะมีการดำเนินการอยางตรงไปตรงมา 

 มั่นใจวาจะปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอตนเอง 

6. คุณภาพการ 

ดำเนินงาน 

EIT 1. บุคลากรในหนวยงานท่ีทานติดตอ ปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน ตาม 

ประเด็นดังตอไปนี้ มากนอยเพียงใด 

 โปรงใสเปนไปตามขั้นตอนที่กำหนด 

 โปรงใสเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

2. เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอปฏิบัติงาน/ใหบริการแกทาน กับผูมา 

ติดตอคนอื่น ๆ อยางเทาเทียมกัน มากนอยเพียงใด 

 

3. เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ ใหขอมูลเก่ียวกับการดำเนินการ/ 

ใหบริการแกทานอยางตรงไปตรงมา ไมปดบังหรือบิดเบือนขอมูล มากนอย

เพียงใด 
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ตัวชี้วัดที่ ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล 

จำนวน 

ขอ 

คำถาม 

4. ในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา ทานเคยถูกเจาหนาที ่ของหนวยงานที่ทาน 

ติดตอ รองขอใหจายหรือใหสิ่งดังตอไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ 

อนุมัติ อนุญาต หรือใหบริการ หรือไม 

 เงนิ 

 ทรัพยสิน 

 ประโยชนอื่น ๆ ที่อาจคำนวณเปนเงินได เชน การลดราคา การ

ใหความ บันเทิง เปนตน 

5. หนวยงานที ่ทานติดตอ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของ 

ประชาชนและสวนรวมเปนหลัก มากนอยเพียงใด 

7. ประสิทธิภาพการ 

สื่อสำร 

EIT 6. การเผยแพรขอมูลของหนวยงานทานติดตอ มีลักษณะดังตอไปนี้ มากนอย 

เพียงใด 

 เขาถึงงาย ไมซับซอน 

 มีชองทางหลากหลาย 

7. หนวยงานที่ทานติดตอ มีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลที่สาธารณชนควร 

รับทราบอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 

8. หนวยงานที่ทานติดตอ มีชองทางรับฟงคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การดำเนินงาน/การใหบริการ หรือไม 

9. หนวยงานที่ทานติดตอ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีขอกังวลสงสัย 

เก่ียวกับการดำเนินงานไดอยางชัดเจน มากนอยเพียงใด 

10. หนวยงานทานติดตอ มีชองทางใหผูมาติดตอรองเรียนการทุจริตของ 

บุคลากรในหนวยงานหรือไม 

 

8. การปรับปรุงระบบ 

การทำงาน 

EIT 11. เจาหนาที่ของหนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงคุณภาพการ 

ปฏิบัติงาน/การใหบริการใหดีขึ้น มากนอยเพียงใด 

12. หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/ 

การใหบริการใหดีขึ้น มากนอยเพียงใด 

13. หนวยงานที่ทานติดตอ มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน/การ

ใหบริการ ใหเกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม 
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ตัวชี้วัดที่ ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล 

จำนวน 

ขอ 

คำถาม 

14. หนวยงานที่ทานติดตอ เปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวน 

ไดสวนเสีย เขาไปมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ 

ใหบริการของหนวยงานใหดีขึ้น มากนอยเพียงใด 

15. หนวยงานที่ทานติดตอ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การใหบริการ ใหมี 

ความโปรงใสมากขึ้น มากนอยเพียงใด 

9. การเปดเผยขอมูล 

9.1 ขอมูลพื้นฐาน 

เว็บไซต 

สำนักงาน 

เขตพ้ืนที่ 

การศกึษา 

01. โครงสราง 

- โครงสรางหนวยงาน จะตองมีขอมูลการแบงสวนงานภายในของ 

หนวยงาน 

02. ขอมูลผูบริหาร 

- ขอมูลผูบริหาร จะตองมีชื่อ-นามสกุล และตำแหนง ผูบริหารสูงสุดและ 

รองผูบริการสูงสุด 

03. อำนาจหนาที่ 

- อำนาจหนาที่ จะตองมีขอมูลเกี่ยวกับอำนาจหนาที่หรือภารกิจของ 

หนวยงานตามที่กฎหมายกำหนด เชน การแบงสวนราชการภายในสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 เปนตน 

04. แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา* 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา 

จะตอง ม ีข อม ูลเก ี ่ยวก ับแผนพัฒนาหนวยงานมากกว า 1 ป  พร อม

รายละเอียด 

05. ขอมูลการติดตอ 

- ขอมูลการติดตอหนวยงาน อยางนอยจะตอง ประกอบดวย 

1) ที่อยู 2)  หมายเลขโทรศัพท 3) หมายเลขโทรสาร 4) ที่อยูไปรษณีย 

อิเล็กทรอนิกส (e-mail) 

06. กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

กฎหมายที ่เกี ่ยวของ จะตองมีขอมูลกฎหมายตาง ๆที ่เกี ่ยวของกับ 

หนวยงาน เชน พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอบัญญัติ 

ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เชน 

- พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

 



12 

 

ตัวชี้วัดที่ ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล 

จำนวน 

ขอ 

คำถาม 

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาด วยการจ ัดตั ้ง รวม หรือ เลิก

สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา

ขั้น พ้ืนฐาน พ.ศ. 2553 เปนตน 

07. ขาวประชาสัมพันธ 

ขาวประชาสัมพันธ จะตองมีขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกับการ 

ดำเนินงานตามอำนาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงาน โดยจะตองเปนขอมูล 

ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

การปฏิสัมพันธขอมูล 

08. Q&A 

Q&A จะตองมีชองทางที่ผู รับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสียสามารถ 

สอบถามขอมูลหรือขอกังวลสงสัย และหนวยงานสามารถตอบขอสอบถาม 

หรือสื ่อสารโตตอบกันไดโดยจะตองเปนชองทางผานทางเว ็บไซตของ 

หนวยงาน 

09. Social Network 

Social Network จะตองมีชองทางการเชื ่อมโยงไปสูเครือขายสังคม 

ออนไลน  ของหน  วย งาน เช  น  Facebookb Twitter Instagram Line        

เปนตน โดยจะตองเปนชองทางผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 

9.2 การบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 010. แผนปฏิบัติราชการประจำป 

แผนปฏิบัติรชการประจำปจะตองมีขอมูลแผนดำเนินงานประจำป 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหนวยงาน พรอมรายละเอียด 011.รายงานการ

กำกับติดตมการดำเนินงาน รายไตรมาส รายงานการกำกับติดตามการ

ดำเนินงานรายไตรมาสจะตองมีขอมูลแสดง วาหนวยงานมีการกำกับติดตาม

การดำเนินงานใหเปนไปตามแผนดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ของหนวยงานเปนรายไตรมาส 

012. รายงานผลการดำเนินงานประจำป 

รายงานผลการดำเนินงานประจำป จะตองมีข อม ูลสร ุปผลการ

ดำเนินงาน ประจำปของหนวยงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผานมา 

 

013. คูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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ตัวชี้วัดที่ ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล 

จำนวน 

ขอ 

คำถาม 

 

- การปฏิบัติงาน 

คู มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะตองมีขอมูลเกี่ยวกับคูมือหรือ

มาตรฐานการปฏิบัติงานของขาราชการ และพนักงานราชการรายบุคคล ทุก

กลุม งาน พรอมรายละเอียด 

014. คูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ 

คู มือหรือมาตรฐานการใหบริการ จะตองมีขอมูลเกี่ยวกับคูมือหรือ 

มาตรฐานการใหบริการตามอ านาจหนาที่หรือภารกิจของหนวยงานที่ผูมา

บริการจะตองทราบ ซึ่งประกอบดวย ประเภทงานใหบริการ ขั้นตอนการ 

ใหบริการแผนผัง/แผนภูมิการใหบริการ ระยะเวลาที่ใชในการใหบริการ และ 

ผูรับผิดชอบในการใหบริการ เปนตน 

015. ขอมูลเชิงสถิติการใหบริการ 

ขอมูลสถิติการใหบริการ จะตองมีขอมูลสถิติการใหบริการตามอ านาจ 

หนาที่หรือภารกิจของหนวยงานและจะตองเปนขอมูลภายในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

016. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใหบริการ 

แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการใหบริการตามอำนาจหนาที ่หรือ

ภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา และเปนรายงานผลของป พ.ศ. 

2562 

017. E-Service 

E-Service จะตองมีชองทางที ่ผ ู รับบริการ หรือผู มีสวนไดสวนเสีย 

สามารถขอรับบริการตามอำนาจหนาที ่หรือภารกิจของหนวยงาน ตาม

ภารกิจของหนวยงานโดยจะตองเปนชองทางผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 

เชน Smart OBEC,My office, AMSS+ +, Smart Area, Smart Office เปน 

ตน 

9.3 การบริหาร

เงินงบประมาณ 

- แผนการใชจาย 

งบประมาณประจำป 

 

 

 

 018. แผนการใชจายงบประมาณประจำป 

แผนการใชจายงบประมาณประจำป จะตองมีขอมูลเกี่ยวกับแผนการใชจาย

งบประมาณประจำป พ.ศ. 2564 พรอม รายละเอียด 

019. รายงานการกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ รายไตรมาส รายงาน

การกำกับติดตามการใชจายงบประมาณ ราย ไตรมาสจะตองมีขอมูล การ

กำกับติดตามการใชจาย งบประมาณของหนวยงานตามแผนการใชจาย 

งบประมาณ ประจำป พ.ศ. 2564 ของหนวยงานเปนรายไตรมาส 020.
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ตัวชี้วัดที่ ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล 

จำนวน 

ขอ 

คำถาม 

 

 

 

 

- การจัดซื้อจัดจาง

หรือ การจัดหาพัสดุ 

รายงานผลการใช จ ายงบประมาณประจำป รายงานผลการใช จ าย

งบประมาณประจำป จะตองมี ขอมูลสรุปผลการใชจาย งบประมาณตาม

แผนการใชจาย งบประมาณประจำปของหนวยงาน ใน ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ที่ผานมา 

021. แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจาง

หรือแผนการจัดหาพัสดุ จะตองมีแผนการจัดซื้อจัดจาง หรือแผนการจัดหา

พัสดุ ตามที ่ หนวยงานจะตองดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ      

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และจะตอง เปนขอมูลภายใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

022.ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางหรือ การจัดหาพัสด ุ

ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางหรือ การจัดหาพัสดุ จะตองมี 

ประกาศตามที่หนวยงานตอง ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด 

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เชน ประกาศเชิญชวน ประกาศ 

ผลการจัดซื้อจัดจาง เปนตน และจะตองเปนขอมูลภายในปงบประมาณ     

พ.ศ. 2564 

023. สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสรุปผลการจัดซื้อ 

จัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนจะตองมีขอมูลสรุปผลการจัดซื้อหรือจัด 

จางตามแบบ สขร.1 และจะตองเปนขอมูลภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

024. รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำป รายงานผล

การจัดซื้อจัดจางหรือ การจัดหาพัสดุประจำปจะตองมีขอมูล สรุปผลการ

จัดซื้อจัดจางหรือการ 

จ ัดหาพัสด ุในปงบประมาณ พศ. 2562 ที ่ผ านมา อย างน อยจะตอง 

ประกอบดวย 

1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

2) ปญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

3) ขอเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 

9.4 การบริหารและ 

ทรัพยากรบุคคล 

 

 

 025. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบคคล จะตองมีนโยบายหรือทิศทางของ 

หนวยงานเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปรงใส สอดคลองกับ 

การขับเคลื่อนภารกิจของหนวยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ 026.การ
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ตัวชี้วัดที่ ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล 

จำนวน 

ขอ 

คำถาม 

 

 

- การบริหารและ 

พัฒนาทรัพยากร 

บุคคล 

ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตาม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะตองมีการดำเนินการตามนโยบาย

การบริหารทรัพยากรบุคคล  เชน  การวางแผน กำลังคน การสรรหาคนดี 

คนเกงเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน การพัฒนาบุคลากร (การ

พัฒนาบุคลากร การสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน การสงเสริม

จริยธรรมและรักษาวินยของบุคลากรในหนวยงาน เปนตน ทั้งนี้ตองเปนไป

ตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เก่ียวของ 

027.หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะตองมีการกำหนด หลักเกณฑการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเปนไปตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับที่

เกี่ยวของ ไดแก หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑการ

บรรจุและแตงตั้งบุคลากร หลักเกณฑการพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานหลักเกณฑการใหคุณใหโทษและ การสราง

ขวัญกำาลังใจ  

028.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป รายงานผล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป จะตองมีการประเมินผลการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปและจัดทำเปน รายงานผลการ

ดำเนินงานประจำปของหนวยงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผานมา 

9.5 การสงเสริม

ความโปรงใส 

- การจัดการเรื่อง 

รองเรียนการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 029.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื ่องรองเรียนการทุจริต จะตองมีแนวปฏิบัติหรือ 

เนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการตอเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับการ 

ทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน  

030.ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการทุจริต ชองทางแจงเรื่องรองเรียนการ

ทุจริต จะตองมีชองทางที่ผู รับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

สามารถแจงเรื่องรองเรียนการทุจริตของ 

เจาหนาที ่ ในหนวยงานโดยจะตองเปนชองทางผา นทางเว ็บไซตของ

หนวยงาน 

031. ขอมูลเชิงสถิติเรื ่องรองเรียนการทุจริตประจำป ขอมูลเชิงสถิติเรื ่อง

รองเรียนการทุจริตประจำป จะตองมีขอมูลสรุปจำนวน และประเภทเรื่อง
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ตัวชี้วัดที่ ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล 

จำนวน 

ขอ 

คำถาม 

 

 

- การเปดโอกาสให

เกิดการมีสวนรวม 

รองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน ใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ที่ผานมา 

032. ชองทางการรับฟงความคิดเห็น 

ชองทางการรับฟงความคิดเห็น จะตองมีชองทางที่ ผูรับบริการ ผูมาติดตอ 

หรือผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถใหความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะที่เกี่ยวของ 

กับการดำเนินงานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะตอง 

เปน ชองทางผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 

033. การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวน

รวม จะตองมีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปดโอกาสใหผูมีสวน 

ไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหนวยงาน เชน 

รวมวางแผน รวมดำเนินการ รวมแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นรวมติดตาม

ประเมินผล เปนตน และจะตองเปนขอมูลภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10. การปองกันการ 

ทุจริต 

10.1   การดำเนินการ

เพ่ือ ปองกันการทุจริต 

- เจตจำนงสุจริต ของ 

ผูบริหาร 

 

 

 

- การประเมินความ 

เสี่ยงเพ่ือการปองกัน 

การทุจริต 

 

 

- การเสริมสราง 

วัฒนธรรมองคกร 

 

 

 034. เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร 

เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร จะตองมีการแสดง เจตนารมณหรือคำมั่นของ 

ผูบริหารสูงสุดคนปจจุบันวาจะ ปฏิบัติหนาที่และบริหารหนวยงานอยาง 

ซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทำอยางนอย 

2 ภาษา ไดแก ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

035.การมีสวนรวมของผูบริหาร 

การมีสวนรวมของผูบริหารจะตองมีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง 

การมีสวนรวมของผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน ในการใหความสำคัญกับการ 

ปรับปรุงพัฒนาหนวยงานดานคุณธรรมและความโปรงใส และจะตองเปน 

ขอมูล ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 036.การประเมินความเสี่ยงการ

ทุจริตประจำป การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป จะตองมีการ 

ประเมินความเสี ่ยง ของการดำเนินงานที ่อาจกอใหเกิดการทุจริต หรือ       

การขัดกันระหวาง ผลประโยชนสวนตนกับ ผลประโยชนสวนรวมของ

หนวยงาน และจะตองเปน ขอมูล ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

037.การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จะตอง มีการดำเนินการหรือ 

กิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความ เสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจกอใหเกิด 
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ตัวชี้วัดที่ ผูประเมิน ประเด็นการประเมิน/ขอมูล 

จำนวน 

ขอ 

คำถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

- แผนปฏบิัติการ 

ปองกันการทุจริต 

การทุจริต หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน 

สวนรวม ของหนวยงาน และจะตองเปนขอมูลภายในปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

038.การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร 

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร จะตองมีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่ 

แสดงถึงการเสริมสรางวัฒนธรรม องคกรใหเจาหนาที่ในหนวยงานมีทัศนคติ 

คานิยมในการ ปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต และจะตองเปนขอมูลภายใน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

039.แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำป  

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตประจำป จะตองมีขอมูลแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษา พรอมรายละเอียด  

040.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการ ทุจริต รายไตรมาส 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการ ทุจริต รายไตรมาส 

จะตองมีขอมูลสรุปผลการดำเนินการ 

41. รายงานผลการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป  

แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต มีขอมูล

รายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เชน ผลการดำเนินการโครงการหรือ

ก ิจกรรม ผลการใช จ ายงบประมาณ ปญหา อ ุปสรรค ข อเสนอแนะ 

ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย เปนตน ใชรายงานผลการดำเนินงาน ในป พ.ศ. 

2562 

10.2 มาตรการ

ภายใน 

เพื่อปองกันการทุจริต 

- มาตรการภายในเพ่ือ 

สงเสริมความโปรงใส 

และปองกันการทุจริต 

 042.มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ 

มาตรการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะ จะตองมีแนวปฏิบัติของหนวยงาน เชน 

การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และ สวนงาน/เจาหนาที่ที ่เกี ่ยวของกับการ 

เผยแพรขอมูล ตอสาธารณะ 

043.มาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม มาตรการใหผูมีสวนไดสวน

เสียมีสวนรวม จะตองมีแนวปฏิบัติของหนวยงาน เชน การกำหนดขั้นตอน 

วิธีการ และ สวนงาน/เจาหนา ที่ ที่เกี ่ยวของกับการ ใหผูมีสวนไดสวนเสีย     

มีสวนรวมในการดำเนินงาน 
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บทที่ 3 ระเบียบวิธีการประเมิน 

 

  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ไดดำเนินการพัฒนาและ 

ออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ใหงายตอการใชงานทั้งในสวนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะ 

หนวยที่ตองนำเครื่องมือการประเมิน ITA Online ไปใช และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในฐานะหนวยท่ีตอง 

รับการประเมิน ITA Online เพื่อลดความยุงยาก ซับซอนในการนำเขาขอมูล และคำนึงถึงความสะดวกในการ 

ตอบคำถามแบบสำรวจของผูที่เกี่ยวของ สามารถบริหารจัดการขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าใหการ 

ดำเนินการประเมินสามารถท าไดอยางรวดเร็ว ตอบสนองตอการนำขอมูลไปสูการปรับปรุงสำนักงานเขตพื้นท่ี 

การศกึษาที่รับการประเมิน และการวางแผนในการปองกันการทุจริตตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  สำหรับระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษาออนไลน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียด ดังนี ้

  ตัวชี้วัดการประเมิน 

  ตัวชี้วัดการประเมิน จำแนกออกเปน 10 ตัวชี้วัด ไดแก 

   1)  การปฏิบัติหนาที ่

   2)  การใชงบประมาณ 

   3)  การใชอำนาจ 

   4)  การใชทรัพยสินของราชการ 

   5)  การแกไขปญหาการทุจริต 

   6)  คุณภาพการดำเนินงาน 

   7)  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

   8)  การปรับปรุงระบบการทำงาน 

   9)  การเปดเผยขอมูล 

   10) การปองกันการทุจริต 

  เครื่องมือท่ีใชในการประเมิน 

  เครื่องมือที่ใชในการประเมิน จำแนกออกเปน 3 เครื่องมือ ดังนี ้

  1) แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) มีวัตถุประสงคเพื ่อเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในที่มีตอ 

หนวยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาที่ การใชงบประมาณ การใชอำนาจ การใชทรัพยสินของราชการ 

และการแกไขปญหาการทุจริต 
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  2)  แบบว ัดการร ับร ู  ของผ ู ม ี ส  วนได ส  วนเส ียภายนอก  (External Integrity and 

Transparency Assessment: EIT) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายนอกที่มีตอ หนวยงานที่ประเมิน ในตัวชี ้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสารและการ

ปรับปรุงระบบ การทำงาน 

  3) แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสำธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะของหนวยงาน 

เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงได ในตัวชี้วัดการเปดเผยขอมลู และการปองกันการทุจริต 

  กลุมประชากร กลุมตัวอยาง และการเก็บรวบรวมขอมูล 

  1) ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (สำหรับแบบ IIT) 

  ผูมีสวนไดสวนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแตระดับ 

ผูบริหาร ผูอ านวยการ/หัวหนา ขาราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจาง/พนักงานจาง ที่ทำงานใหกับหนวยงาน 

มาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่แจงจำนวนบุคลากรเขาในระบบ ITA Online 2021 

  การกำหนดขนาดตัวอยางขั้นต่ำ เก็บตัวอยางจากผูมีสวนไดสวนเสียภายในไมนอยกวา 50 

ตัวอยาง กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผูมีสวนไดสวนเสียภายใน จำนวนนอยกวา 50 คน ใหเก็บขอมูล 

จากผูมีสวนไดสวนเสียภายในทั้งหมด 

  การเก็บขอมูลตัวอยาง ผูมีสวนไดสวนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู IIT ดวยตนเอง 

  2) ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (สำหรับแบบ EIT) 

  ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศกึษาในสังกัด 

ที่มารับบริการหรือมาติดตอตามภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564เปนตนมา  

  การกำหนดขนาดตัวอยางข้ันต่ำ เก็บตัวอยางจากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกไมนอยกวา 50 

ตัวอยาง 

  การเก็บขอมูลตัวอยาง ผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู EIT ดวยตนเอง 

  3) เว็บไซตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สำหรับแบบ OIT) 

  เก็บขอมูลจากเว็บไซตสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เขารับการประเมินทั้งหมด  และไมมีการ

คัดเลือกกลุ มตัวอยาง โดยผู ดูแลระบบของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามีหนาที ่ในการตอบแบบสำรวจ 

หนวยงานละ 1 ชุด 

  การตอบแบบสำรวจ OIT ในแตละขอคำถาม ใหผ ู ด ูแลระบบของสำนักงานเขตพื ้นท่ี 

การศึกษาระบุ URL ของหนาใดหนาหนึ ่งบนเว็บไซตหลักของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ซึ ่งเชื่อมโยง        

ไปสูแหลงที่อยูของการเปดเผยขอมูล โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถระบุ URL ไดมากกวา 1 URL 

ในแตละขอ 

  กรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีขอจำกัดหรือเหตุผลความจำเปน ทำใหเผยแพรขอมูล 

ได ไมตรงตามรายละเอียดที่กำหนดหรือไมสามารถเผยแพรขอมูลตามรายละเอียดที่กำหนดตามแบบสำรวจ   

OIT ได ใหหนวยงานอธิบายเหตุผลความจำเปนประกอบโดยละเอียด 
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  การประมวลผลคะแนน 

  การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี ้

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนขอคำถาม 

คะแนนเฉลี่ยของ 

ขอคำถามจากผูตอบ 

ทุกคน 

คะแนนเฉลี่ยของ 

ขอคำถามจากผูตอบ 

ทุกคน 

คะแนนของขอคำถาม 

คะแนนตัวชี้วัดยอย - - 
คะแนนเฉลี่ยของทุกขอ

คำถามในตัวชี้วัดยอย 

คะแนนตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกขอคำถามใน

ตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกขอคำถามใน

ตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของ ทุกขอ

คำถามในตัวชี้วัดยอยใน

ตัวชี้วัด 

คะแนนแบบสำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบ

สำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบ

สำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ ทุก

ตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 

น้ำหนักแบบสำรวจ รอยละ 30 รอยละ 30 รอยละ 30 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถวงน้ำแลว 

 

  คะแนนและระดับผลการประเมิน 

  ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือคาคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผล การ

ประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเปน 7 ระดับ ดังนี ้

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 
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  ผลการประเมินตามเปาหมาย 

  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่ 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(พ.ศ. 2561 - 2580) ในระยะแรกของแผนแมบทฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) ไดกำหนดคาเปาหมายของตัวชี้วัด    

ใหหนวยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑ (85 คะแนน) มีสัดสวนไมนอยกวารอยละ 80 และ

แผนงานบูรณาการตอตานการทุจร ิตและประพฤติมิชอบก็ได กำหนดคาเป าหมายในป พ.ศ. 2564                 

ใหหนวยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผานเกณฑมีสัดสวนไมนอยกวารอยละ 65 

 
 

  ขั้นตอนการประเมิน 

  สพฐ. ไดกำหนดรายละเอียดของการเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะตองดำเนินการผานระบบ

การประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาออนไลน            

โดยจำแนกขั้นตอนการ ดำเนินการตาง ๆ ออกเปน 3 ชวง ไดแก (1) ชวงเตรียมการประเมิน (2) ชวงดำเนินการ

ประเมิน และ (3) ชวงสรุปผลการประเมิน ซึ ่งในแตละชวงจะมีขั้นตอนการประเมินและกรอบระยะเวลา

ดำเนินการพอสังเขป ดังนี ้
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กรอบระยะเวลาดำเนินการ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ชวงเตรียมการประเมิน 

  1. สพป.อดุรธานี เขต 2 เตรียมบุคลากรผูรับผิดชอบและดำเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของ 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองจัดเตรียมบุคลากรเพื่อทำหนาที่เปนคณะผูประเมิน และ

ผูดูแลระบบ ITA Online ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไดแก ผูรับผิดชอบการประเมิน ITA Online ผูดูแล

ระบบ ITA Online ผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต 



23 

 

  สพท.ดำเนินการจัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะผูรับผิดชอบการประเมิน ITA Online รวมดำเนินการ 

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

  2. สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบ ITA Online 2021 ใหกับบุคลากร 

ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน 

  บุคลากรผู ร ับผิดชอบการประเมิน ITA Online และผู ดูแลระบบ ITA Online ของ สพท.     

เขา รวมการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการด าเนินงานของสำนักงานเขต

พื ้นที ่ การศึกษาออนไลน  (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ทาง สพฐ. จัดขึ้น เพ่ือเรียนรูวิธีการใชงานระบบ ITA Online การสรางเครื่องมือการ

ประเมิน การ เชื่อมโยงเครื่องมือ การจัดการประมวลผลคะแนน การสรุปผลขอมูลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน และวางแผนการดำเนินงาน 

  3. สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online ของสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา ใหกับคณะกรรมการดำเนินงาน 

  สพป.อุดรธานี เขต 2 จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน 

การด าเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาออนไลน  (Integrity and Transparency Assessment 

Online : ITA Online) ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ใหกับบุคลากรในสำสักงานและคณะกรรมการ 

ดำเนินงาน เพื่ออธิบายการใชงานระบบ ITA Online การกรอกขอมูล การตอบแบบประเมิน การจัดทำขอมูล

ผานทางเว็บไซตของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา การตอบคำถามแบบสำรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ และ 

กรอบระยะเวลาการประเมิน ITA Online ในภาพรวม 

  4. สพป.อดุรธานี เขต 2 เตรียมบุคลากรผูรับผิดชอบ 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองจัดเตรียมบุคลากรเพื่อทำหนาที่เปนผูประสานงานการ 

ประเมิน และผูดูแลระบบของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดังนี ้

   – กรอกขอมูลผูรับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษา 

    – นำเขาขอมูลขอมูลผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 

   – ประสานงานในขั้นดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู IIT และ EIT 

   – ตอบแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 

   – กำกับดูแลการประเมินในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรอกขอมูลบุคลากรผูรับผิดชอบและกรอกนำเขาขอมูล ผู

มีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) ผานทางระบบ ITA Online 2021 

  ผูด ูแลระบบของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาเขาใชงานระบบ ITA Online 2021 เพ่ือ

ดำเนินการกรอกขอมูล ดังนี้ จำนวน 1-2 คน 
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   1. ขอมูลบุคลากรผู ร ับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับ สำนักงานเขตพื ้นที่

การศกึษา 

  2. จำนวนบุคลากรทั้งหมดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ที่ทางานใหกับสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่แจงจำนวนบุคลากรเขาในระบบ ITA Online 

2021 เพ่ือนำมาใชคำนวณจำนวนผูตอบแบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (แบบ IIT) 

  6. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปรับปรุงแกไขระบบงานและการเปดเผยขอมูลผานทาง 

เว็บไซตของหนวยงานตำมเกณฑท่ีกำหนด 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะตองดำเนินการเผยแพรขอมูลตาง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาที่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเปดเผยใหสาธารณชนไดรับทราบ 

ตามประเด็นขอคำถามของแบบสำรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
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บทที่ 4 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน 

 ขอมูลพื้นฐานของผูเขารับการประเมิน 

  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ออนไลน ประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีขอมูล

พ้ืนฐาน ดังนี ้

  4.1 ผู ร ับการประเมินแบบสำรวจความคิดเห็น Internal Integrity and Transparency 

Assessment Online (IIT Online) จำนวน 61 คน 

  4.2 ผู ร ับการประเมินแบบสำรวจความคิดเห็น External Integrity and Transparency 

Assessment Online (EIT Online) จำนวน 78 คน 

  4.3 ตอบแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency 

Assessment (OIT) จำนวน 43 ขอมูล 

 ผลการประเมินในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน 

ในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 94.91       

ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานอยูในระดับ A โดย ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต 

ไดคะแนนสูงสุด รอยละเฉลี ่ย 100.00 สวนตัวชี ้ว ัดที ่ไดคะแนนต่ำกวาตัวชี ้ว ัดอื ่น ๆ คือ ตัวชี ้วัดที ่ 9           

การเปดเผยขอมูล ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 87.78 

 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ ในภาพรวมไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 96.83 ซึ่งอยูในระดับ AA  

 ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ ในภาพรวมไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 89.42 ซึ่งอยูในระดับ A  

 ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ ในภาพรวมไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 94.90  ซึ่งอยูในระดับ A 

 ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ ในภาพรวมไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 89.64 ซึ่งอยูในระดับ A 

  ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ในภาพรวมไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 91.01 ซึ่งอยูในระดับ A 

 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ในภาพรวมไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 99.30  ซึ่งอยูในระดับ AA 

 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในภาพรวมไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 98.43  ซึ่งอยูในระดับ AA 

 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน ในภาพรวมไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 98.71 ซึ่งอยูในระดับ AA  

 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล ในภาพรวมไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 87.78 ซึ่งอยูในระดับ A 

 ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต ในภาพรวมไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 100.00  ซึ่งอยูในระดับ AA 
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงาน เขตพื้นที่

การศึกษาออนไลน จำแนกตามตัวชี้วัด 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (วิเคราะหตามรอยละของแตละตัวชี้วัด) 

 

 
จากแผนภูมิพบวาผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงาน        

เขตพื้นที่การศึกษาออนไลน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 94.91 ซึ่งอยูในระดับ A และเมือ่วิเคราะหเปนรายตัวชี้วัด พบวา 

ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต  ไดคะแนน รอยละเฉลี่ย 100.00  

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 99.30 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 98.71 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 98.43 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 96.83 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 94.90 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 91.01 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 89.64 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 89.42 

และตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล ไดคะแนนต่ำสุดคะแนนรอยละเฉลี่ย 87.78 ตามลำดับ 
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  ผลคะแนนรวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาออนไลน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแหลงขอมูล 

 

แหลงขอมูล คาน้ำหนักคะแนน คะแนนที่ได คิดเปนรอยละ 

IIT 30 27.71 92.37 

EIT 30 29.64 98.80 

OIT 40 37.56 93.90 

 

แผนภูมิแสดง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนนิงานของสำนักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาออนไลน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (วิเคราะห

ตามคาน้ำหนักคะแนนของแตละแหลงขอมูล) 
 

 
 

 

 จากขอมูลขางตนแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาออนไลน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วิเคราะหตามคาน้ำหนักคะแนนของแตละแหลงขอมูล พบวา แบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน      

การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีสัดสวนคา 

น้ำหนักคะแนนสูงสุด ไดแก แบบ IIT มีคาน้ำหนัก มีคาน้ำหนักคะแนน 29.64 (คิดเปนรอยละ 98.80) 
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รองลงมา ไดแก แบบ OIT มีคาน้ำหนักคะแนน37.56 (คิดเปนรอยละ 93.90 )และ แบบ EIT มีคาน้ำหนัก

คะแนน 27.71 (คิดเปนรอยละ 92.37) มีสัดสวนคาน้ำหนักคะแนนต่ำสุด 

 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ออนไลน เรียงลำดับจากมากไปหานอย 

  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษาออนไลน จำแนกตามตัวชี้วัดการประเมิน พบวา ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนสูงสุดเปนอันดับที่ 1 คือ ตัวชี้วัด

ที่ 10 การปองกันการทุจริต  ไดคะแนนสูงสุด รอยละเฉลี ่ย 100 รองลงมา คือ ตัวชี้วัดที ่ 6  คุณภาพการ

ดำเนินงาน ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 99.30 

  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 98.71 

 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 98.43 

 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 96.83 

 ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 94.90 

 ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 91.01 

 ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 89.64 

 ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 89.42 

  และตัวชี้วัดที่ 9 การเปดเผยขอมูล ไดคะแนนต่ำสุดคะแนนรอยละเฉลี่ย 87.78 ตามลำดับ ดังแสดง

ในตาราง 
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ตารางแสดง สรุปภาพรวมผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต พ้ืนที่

การศกึษาออนไลน ประจำปการศึกษา 2564 จำแนกตามตัวชี้วัดการประเมิน 

คะแนน ITA เทากับ 94.91 ระดับ A 

ตัวชี้วัด คะแนนตัวชี้วัด(รอยละ) ระดับผลการประเมิน 

การปฏิบัติหนาที่ 96.83 AA 

การใชอำนาจ 89.42 A 

คุณภาพการดำเนินงาน 94.90 A 

การแกไขปญหาการทุจริต 89.64 A 

การใชทรัพยสินของราชการ 91.01 A 

การใชงบประมาณ 99.30 AA 

การเปดเผยขอมูล 98.43 AA 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร 98.71 AA 

การปรับปรุงระบบการทำงาน 87.78 A 

การปองกันการทุจริต 100.00 AA 

คะแนนตัวชี้วัด(รอยละ)เฉลี่ย 94.91 A 

 

ตาราง การเปรียบเทียบคะแนนภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ป 2558 – 2564 

หนวยงาน 
ผลคะแนน ITA 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

สพป.อุดรธานี เขต 2 80.61 88.51 86.88 77.78 79.96 87.02 94.91 

เพิ่มขึ้น/ลดลง  7.90 1.63 9.10 2.18 7.06 7.89 

 

แผนภูมิแสดง การเปรียบเทียบคะแนนภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ป 

2558-2564 
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ตาราง การเปรียบเทียบคะแนนภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  

ป 2563-2564 จำแนกตามตัวชี้วัด 

ป/

ตัวชี้วัด 

2563 2564 +/- ITA 2563 

87.02 

ITA 2564 +/- 

1 96.92 96.83 -0.09 

IIT (30)  

27.06 

 

IIT (30) 

27.71 

 

+0.65 

2 83.98 89.42 +5.44 

3 93.01 94.90 +1.89 

4 86.88 89.64 +2.76 

5 90.19 91.01 +0.82 

6 99.57 99.30 -0.27 
EIT (30) 

29.70 

EIT (30) 

29.64 
-0.06 7 98.13 98.43 +0.30 

8 99.31 98.71 -0.60 

9 88.76 87.78 -0.98 OIT (40) 

30.26 

OIT (40) 

37.56 
+7.30 

10 62.50 100.00 +37.50 

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนภาพรวม  

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  

ป 2563-2564 จำแนกตามตัวชี้วัด 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 สรุปผลการประเมินฯ ดังนี ้

สรุปผล 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

โดยภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 94.91 ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความ

โปรงใส ในการดำเนินงาน อยูในระดับ A โดย ตัวชี้วัดที ่ไดคะแนนสูงสุดเปนอันดับที ่ 1 คือ ตัวชี้วัดที่ 10       

การปองกันการทุจริต  ไดคะแนนสูงสุด รอยละเฉลี่ย 100 สวนตัวชี้วัดที่ไดคะแนนต่ำกวาตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ 

ตัวชี้วัด ที่ 9 การเปดเผยขอมูล ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 87.78 

  ผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ออนไลน จำแนกเปนรายตัวชี้วัด พบวา ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนรอยละเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 

  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 96.83 ซึ่งอยูในระดับ AA  

  ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 89.42 ซึ่งอยูในระดับ A  

  ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 94.90  ซึ่งอยูในระดับ A 

  ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของราชการ ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 89.64 ซึ่งอยูในระดับ A 

   ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 91.01 ซึ่งอยูในระดับ A   

  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 99.30  ซึ่งอยูในระดับ AA   

  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 98.43  ซึ่งอยูในระดับ AA 

  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 98.71 ซึ่งอยูในระดับ AA  

  ตัวชี้วัดที ่9 การเปดเผยขอมูล ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 87.78 ซึ่งอยูในระดับ A 

  ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 100.00  ซึ่งอยูในระดับ AA 

  อภิปรายผล 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน 

โดยภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 94.91 ซึ่งมีคุณธรรมและความโปรงใส

ในการ ดำเนินงานอยูในระดับ A 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีผลคะแนนสูง เนื่องจากมีการวางแผน 

เตรียมการรับการประเมินและดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานของบุคลากรอยางเปนระบบ โดยไดรับ 
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ความรวมมือจากผูบริหารและบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยางเข็มแข็ง รวมถึงการเปดเผย 

ขอมูลบนเว็บไซตของหนวยงานมีความชัดเจน สอดคลองกับตัวชี้วัดการประเมินทีก่ำหนดไว 

 ปญหาและอุปสรรค 

 ดานบุคลากร 

  ความเขาใจในกระบวนการประเมิน ITA Online ของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ยังเขาใจคลาดเคลื่อน 

 ดานเทคนิค 

  1) ความยุงยากในขั้นตอนการตอบแบบ IIT และแบบ EIT 

  2) ความยุงยากในขั้นตอนการเปดเผยขอมูล OIT 

  3) ความผิดพลาดในเรื่องการแชรขอมูลของเว็บไซดหลัก 

  4) ขาดการตรวจสอบความสมบูรณของเอกสารหลักฐานที่นำเสนอ 

  5) เว็บไซดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 ถูกแฮกระบบ ทำใหตองใชเวลา 

ในการทำงานมากขึ้น 

ขอเสนอแนะ 

 ดานบคุลากร 

 แจงกำหนดกระบวนการวิธีการดำเนินงานตั้งแตตนปงบประมาณเพ่ือผูเกี่ยวของจะไดเตรียมเอกสารให

สมบูรณ 

 ดานเทคนิค 

 1) ใหมีที่ปรึกษาการประเมิน และ ควรมีการทบทวนวิธีการใชงานระบบ ITA Online 

 2) ใหมีการจัดทำเว็บไซดท่ียากตอการการถูกทำลายระบบ 
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คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

ที่ 14/2564 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

………………………………….. 

            ดวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ไดดำเนินโครงการขับเคลื่อนโครงการ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต  เพ่ือสงเสริมคณุธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ

สถานศึกษา และสรางสำนึกความเปนไทยใหกับบุคลากรทางการศึกษา  ผูบริหาร  ครูและนักเรียนในสังกัด  ไดเรียนรู 

เขาใจ  และเขาถึงความเปนชาติที่แทจริง มีความตระหนัก เห็นความสำคัญของการ  ปองกันและแกไขการทุจริต  รวมทั้ง

สรางเครือขายความซื่อสัตย  สุจริต  ทั้งนี้  เพื่อใหการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 บรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด  จึงแตงตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินการ  ดังนี ้

  1.คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบดวย  

   1. นายบูรพา  พรหมสิงห  ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2        ประธานกรรมการ 

   2. นายสมาน  บุญจะนะ  รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2       รองประธานกรรมการ 

   3. นายศภุชัย  โถบำรุง    รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2        กรรมการ 

   4. นางศรีสุดา  ทิพสิงห    รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2        กรรมการ 

   5. นายอุดมศักดิ์  ปอโนนสูง ผอ.กลุมนิเทศฯ    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่  อำนวยความสะดวก  ใหคำปรึกษาในการดำเนินงานโครงการฯ  ใหเปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุ

วัตถุประสงค  ติดตามการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการดำเนินการทุกฝาย 

2. คณะกรรมดำเนินงานเตรยีมการตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)  

ประกอบดวย 

   1. นายศภุชัย  โถบำรุง    รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2        กรรมการ 

   2. นายอุดมศักดิ์  ปอโนนสูง ผอ.กลุมนิเทศฯ    กรรมการ 

  3. นายปราโมทย   พละจิต ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ   กรรมการ 

   4.นายปรีดา  พงษวุฒินันท ศึกษานิเทศก      กรรมการ 

   5. นางสาววริศรา  เชิญชม  ศึกษานิเทศก     กรรมการและเลขานุการ  

    6. นางฐิตินันท  อุปการ  ศึกษานิเทศก    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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3. คณะกรรมดำเนินงานตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT)  ประกอบดวย 

   1. นายบูรพา  พรหมสิงห     ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2      ประธานกรรมการ 

     2. นายสมาน  บุญจะนะ         รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2       รองประธานกรรมการ 

   3. นายศภุชัย  โถบำรุง    รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2         กรรมการ 

   4. นางศรีสุดา  ทิพสิงห    รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2        กรรมการ 

   5. นายอุดมศักดิ์  ปอโนนสูง ผอ.กลุมนิเทศฯ            กรรมการ  

   6. นายพรศักดิ์ สุนทรพิธ    ผอ.กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย กรรมการ 

   7. นางมุกดา  โพธิ์นิล    ผอ.กลุมอำนวยการ   กรรมการ 

   8. นางสาวพจนีย  สาอุด  ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล   กรรมการ 

9.  นางพจนีย  ศรีสุข  ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 

   10. นายพงษศักดิ์  พงษพวงเพชร  ผอ.กลุมนโยบายและแผน   กรรมการ 

   11. นายปราโมทย  พละจิต ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ   กรรมการ 

   12. นายภุชงค  ผานชมภ ู  ผอ.กลุมกฎหมายและคดี   กรรมการ 

   13. นางจุฬาพิศ  นันทสุธา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมสงเสริมฯกรรมการ 

   14. นางสาวสุภาพร  นามรักษา นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมพัฒนาครูฯ  กรรมการ 

   15. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ทุกคน กรรมการ 

   16. นางสาววริศรา  เชิญชม ศกึษานิเทศก     กรรมการและเลขานุการ 

   17. นางฐิตินันท  อุปการ  ศึกษานิเทศก          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

   18. นายสิรวิชญ แสนวัง    นิติกรชำนาญการ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  ตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) 
 

 3.  คณะกรรมดำเนินการจัดทำขอมูลตอบคำถามแบบสำรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ  (Open 

data Integrity and Transparency Assessment: OIT)   

  กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

   2.นายอุดมศักดิ์  ปอโนนสูง ศึกษานิเทศก ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมนิเทศฯ  รองประธานกรรมการ 

   3. นายสุริยนต  อินทรอุดม ศึกษานิเทศก      กรรมการ 

   4. นางรัดดา  วิทยากร  ศึกษานิเทศก      กรรมการ 

   5. นางสาวศศิธร  นาคดิลก ศึกษานิเทศก      กรรมการ 

   6. นางสาววิมล  เถาวัลย    ศึกษานิเทศก      กรรมการ 

   7. นางสาววริศรา  เชิญชม  ศึกษานิเทศก      กรรมการ 

   8. นางสุนีย  อุทุมทอง  ศึกษานิเทศก      กรรมการ 

   9. นายปรีดา  พงษวุฒินันท ศึกษานิเทศก      กรรมการ 

   10. นางสุภาวดี  ปกครอง    ศึกษานิเทศก      กรรมการ 
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   11. นางปยฉัตร  จิตรด ี  ศึกษานิเทศก      กรรมการ 

   12. นางจิตรัตน  ศรีนันทดอน ศึกษานิเทศก      กรรมการ 

   13. นางสาวชณดิา  ทัศนิยม  ศกึษานิเทศก      กรรมการ  

   14. นางฐิตินันท  อุปการ  ศึกษานิเทศก     กรรมการและเลขานุการ 

15.  นางนงนุช  จันทะร ี  เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

 กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย 

   16. นายพรศกัดิ์  สุนทรพิธ   ผอ.กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย ประธานกรรมการ 

17.  นางจิรัติกาน  วงษกอ นักวิชาการการเงินและบัญชี    รองประธานกรรมการ 

18.  นางพุทธา  นามจันทร เจาพนักงานการเงินและบัญชี   กรรมการ 

19.  นางเมลดา  ศรไชย  เจาพนักงานการเงินและบัญชี   กรรมการ 

20.  นางสาวเบญญาพัณฒ   สวรรยาวิสุทธิ์  นักจัดการงานทั่วไป   กรรมการ 

21.  นางชลธิชา  นันทะรักษ นักวิชาการพัสดุ    กรรมการและเลขานุการ 

22.  นางสาวภารดี  สุวรรณศริิ นักวิชาการพัสดุ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

23.  นางสาวสุกัญญา  นามวงศ ลูกจางชั่วคราว   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  กลุมอำนวยการ 

   24. นางมุกดา  โพธิ์นิล    ผอ.กลุมอำนวยการ  ประธานกรรมการ 

  25. นางสาวเกศินี   ชัยโยบัว นักประชาสัมพันธ  รองประธานกรรมการ 

  26.นายพีรพัฒน  พิทักษสกุลพงษ  เจาพนักงานธุรการ   กรรมการ 

27.  นางฉว ีพรศรี  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

28.  นางวริฏฐา พงษธนานันท เจาพนักงานธุรการ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  กลุมบริหารงานบุคคล 

   29. นายสมาน บุญจะนะ  รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2  ประธานกรรมการ 

  30. นางสาวพจนีย  สาอุด  นักทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 

  31. นางพิกุล  คลื่นสนั่น   นักทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 

  32. นางสาวศุทธินี  จิตธรรมมา นักทรัพยากรบุคคล    กรรมการ 

  33. นางสาววราพรรณ  เสนาะศัพย  เจาพนักงานธุรการ    กรรมการ 

  34. นางสาวมธุพจน  คุยบุตร นักทรัพยากรบุคคล   กรรมการและเลขานุการ 

35. นายสุริยศาสตร โคตรแสนเมือง  เจาพนักงานธุรการ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

    กลุมนโยบายและแผน 

   36. นายพงษศักดิ์  พงษพวงเพชร   ผอ.กลุมนโยบายและแผน  ประธานกรรมการ 

  37.  นางกุลนภา  กอกุลจันทร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  รองประธานกรรมการ 

  38. นางสาวธัญญารัตน  ภูทำมา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  กรรมการ 
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  39. นางสาวอนัญญา  โสวาป นักวิเคราะหนโยบายและแผน  กรรมการ  

  40. นางสาวจิราพร   จันทรขันต ี นักวิเคราะหนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

   41.นางจุฬาพิศ  นันทสุธา  นักวิชาการศึกษา   รองประธานกรรมการ 

42. นายอำนวย  เพ็งพันธ นักวิชาการศึกษา     กรรมการ 

  43. นายวงษศักดิ์  ขันธวิชัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  กรรมการ 

  44. นางสาวปยะวรรณ  สิงหพรม นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ   กรรมการ 

45. นายไพรัช  รินทรวงค   นักวิชาการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 

  46. นางสาวนวพร ชีววิทยานนัท พนักงานพิมพดีด   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

   หนวยตรวจสอบภายใน 

47.  นางพจนีย  ศรีสุข  ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน ประธานกรรมการ 

48.  นางสุภาภรณ วงคอำมาตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน รองประธานกรรมการ 

49. นายอภิชาติ  โภคาพานิช นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรรมการและเลขานุการ 

   กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ   

    50. นายปราโมทย   พละจิต ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ   ประธานกรรมการ 

   51. นายรัชตพล ขวัญสุวรรณ พนักงานราชการ    กรรมการและเลขานุการ 

   กลุมพัฒนาบุคลากร 

   52. นางสาวสุภาพร  นามรักษา ผอ.กลุมพัฒนาครูฯ  ประธานกรรมการ 

53.  นางสาวสุจีราภัทร  ทองมนต นักวิชาการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 

กลุมกฎหมายและคดี  

   54. นายภุชงค  ผานชมภ ู  ผอ.กลุมกฎหมายและคดี  ประธานกรรมการ 

   55. นายสิรวิชญ  แสนวัง  นิติกร    กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาที่  ดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อตอบคำถามแบบสำรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ  (Open data 

Integrity and Transparency Assessment: OIT)  ตามรายละเอียด O1-O43 และสงตามชองทาง และเวลาที่

กำหนด  

 4.  คณะกรรมการประสานงาน 

   2.นายอุดมศักดิ์  ปอโนนสูง ศึกษานิเทศก ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมนิเทศฯ  รองประธานกรรมการ 

   3. นายภุชงค  ผานชมภ ู  ผอ.กลุมกฎหมายและคดี    กรรมการ 

   4. นางสาวสุภาพร  นามรักษา ผอ.กลุมพัฒนาบุคลากร    กรรมการ 

5.  นางชลธิชา  นันทะรักษ นักวิชาการพัสดุ     กรรมการ  

  6. นางสาวมธุพจน  คุยบุตร นักทรัพยากรบุคคล    กรรมการ  

  7. นางสาวจิราพร   จันทรขันต ี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  กรรมการ  
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  8. นางสาวนวพร ชีววิทยานันท พนักงานพิมพดีด    กรรมการ  

9.  นางฉวี พรศร ี  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  กรรมการ  

10. นายอภิชาติ  โภคาพานิช นักวิชาการตรวจสอบภายใน  กรรมการ  

  11. นายปราโมทย   พละจิต ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ  กรรมการและเลขานุการ 

   12. นางสาววริศรา  เชิญชม ศกึษานิเทศก     กรรมการและเลขานุการ  

   13. นางฐิตินันท  อุปการ  ศึกษานิเทศก     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่ 1. ประสานงานและจัดสงขอมูลตามแบบสำรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT)  (ครั้งที่ 1 วันที่ 16 

มิถุนายน  2564  ครั้งที่ 2 วันที่ 26-28 มิถุนายน 2564) 

  2.  ประสานงานความรวมมือของผูบริหารและครู หรือ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน

ตอคุณภาพการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที เพื่อตอบแบบวัดการรับรู                           

ของผูมีสวนได สวนเสียภายนอก (EIT) 

5. คณะกรรมการดำเนินการเปดเผยขอมูลผานทางเว็บไซตของหนวยงาน 

   2.นายอุดมศักดิ์  ปอโนนสูง ศึกษานิเทศก ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมนิเทศฯ  รองประธานกรรมการ 

   3. นายสุริยนต  อินทรอุดม ศึกษานิเทศก      กรรมการ 

4. นายปรีดา  พงษวุฒินันท ศึกษานิเทศก    กรรมการ  

    5. นางสาวศศิธร  นาคดิลก  ศึกษานิเทศก      กรรมการ 

   6. นางสาววิมล  เถาวัลย  ศกึษานิเทศก      กรรมการ  

   7. นางสาวชณิดา  ทัศนิยม  ศึกษานิเทศก      กรรมการ  

   8. นายสุรชัย  ไผตง   ผอ.ร.ร.บานโคกผักหวานโนนรังษี  กรรมการ 

   9.  นายณัฐชา  ทัศนิยม  ผอ ร.ร.บานบะยาว   กรรมการ 

   10. นายวิทยา อุปฌา    ครู โรงเรียนบานหินฮาวโนนงาม  กรรมการ 

   11. นายนริศ แดนระเบียบ   ครู โรงเรียนบานกุดขนวน   กรรมการ 

   12. นายพีระพัฒน อนุรักษ   ครู โรงเรียนบานคำเตาแกวหินลาด  กรรมการ 

   13. นายวราวัฒน โสภารัตน   ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ  กรรมการ 

   14. นายกิตติศักดิ์ แสนสุด  พนักงานราชการ ร.ร.บานโคกกลางหนองแวงใหญ กรรมการ 

   15. นางมุขดา  พึ่งชัย    ครู โรงเรียนบานปะโค   กรรมการ 

   16. นางสาวสุปราณี  เทียบโพธิ์   คร ูโรงเรียนบานหวยเก้ิง "วัฒนเสรีราษฎรบำรุง" กรรมการ 

   17. นายรัชตพล ขวัญสุวรรณ  พนักงานราชการ      กรรมการ                         

   18. นายปราโมทย พละจิต   ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการและเลขานุการ  

   19. นางสาววริศรา  เชิญชม ศกึษานิเทศก       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

    20. นางฐิตินันท  อุปการ    ศึกษานิเทศก       กรรมการและผูชวยเลขานุการ   
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มีหนาที่  เผยแพรขอมูลที ่เปนปจจุบันบนเว็บไซตของ สพป.อุดรธานี เขต 2  ใน 5 ประเด็น คือ (1) ขอมูล 

พื้นฐาน (2) การบริหารงาน (3) การบริหารเงินงบประมาณ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ                 

(5) การสงเสริมความโปรงใสในหนวยงาน  
 

6. คณะกรรมการประเมินผล 

      1. นายอุดมศักดิ์  ปอโนนสูง ศึกษานิเทศก ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมนิเทศฯ      ประธานกรรมการ 

   2. นายปรีดา  พงษวุฒินันท ศึกษานิเทศก    รองประธานกรรมการ 

3. นางสาววิมล  เถาวัลย    ศึกษานิเทศก      กรรมการ  

   4. นางสาวชณิดา  ทัศนิยม  ศึกษานิเทศก      กรรมการ  

   5. นางสาววริศรา  เชิญชม  ศึกษานิเทศก      กรรมการและเลขานุการ    

   6.นางฐิตินันท  อุปการ  ศึกษานิเทศก      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

     7. นายปราโมทย พละจิต  ผอ.กลุมสงเสริมการศกึษาทางไกลฯ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาที่  ประเมินผลการดำเนินงานเสนอผูบริหาร 
 

                 ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง ดำเนินงานในงานที่ไดรับผิดชอบ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย

สมบูรณ และเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ 
 

   ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

           สั่ง ณ วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2564 

 

                                                                                 

                                                       (นายบูรพา   พรหมสิงห) 

                             ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
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คณะผูจัดทำ 

 คณะที่ปรึกษา 

  1. นายบูรพา  พรหมสิงห            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. นายวิรยุทธ ชัยดิน ี   รองผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2 กรรมการและเลขานุการ 

 คณะทำงาน  

  1. นายวิรยุทธ ชัยดิน ี  รอง ผอ. สพป.อุดรธานี เขต 2         

  2. นางรัดดา วิทยากร  ผอ.กลุมนิเทศ ฯ     

  3. นายพรศักดิ์ สุนทรพิธ    ผอ.กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย  

  4. นางมุกดา โพธิ์นิล    ผอ.กลุมอำนวยการ    

  5. นายปราโมทย  พละจิต  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

      ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ     

  6. นางจุฬาพิศ นันทสุธา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติหนาที่  

      ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา       

  7. นางสาวสุภาพร นามรักษา      นักทรัพยากรบุคคล  

      ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรฯ        

  8. นายสิรวิชญ แสนวัง            นิติกร      

  9. นางสาวจิรพร  จันทรขันตี  นักวิเคราะหนโยบายและแผน   

  10. นายปรีดา  พงษวุฒินันท ศึกษานิเทศก       

  11. นางสาววริศรา  เชิญชม ศกึษานิเทศก          

  12. นางฐิตินันท  อุปการ  ศึกษานิเทศก     
 13.นางสาวชณิดา ทัศนิยม ศึกษานิเทศก 

 14.นางสาววิมล เถาวัลย  ศกึษานิเทศก 

 15.นางจิตตรัตน ศรีนันทดอน ศึกษานิเทศก 

 16.นางสาวนวพร ชีววิทยานันท พนักงานพิมพดีด 

 พิมพทาน/ออกแบบปก 
  นางสาวนวพร ชีววิทยานันท พนักงานพิมพดีด 

 บรรณาธิการกิจ 

  นางจิตตรัตน ศรีนันทดอน ศกึษานิเทศก 
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