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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 ี ่ส อไปในทางทุจร ิตและ 3. ปร ับระบบงานและโครงสรางองค กรที ่ เอ ื ้อต อการลดการใชด ุลพินิจ                    

ในการปฏิบัติงาน ของเจาหนาที่ โดยกำหนดใหหนวยงานภาครัฐเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดำเนินงาน เพื ่อจะไดทราบผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะชวยยกระดับหนวยงาน         

ในดานคุณธรรมและ ความโปรงใสในการดำเนินงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานรัฐไดริเริ ่มดำเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และดำเนินการมาอยางตอเนื่องจนถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2565 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 ไดจัดทำมาตรการสงเสริมคุณธรรมและ

ความโปรงใสภายในหนวยงานเพ่ือเปนแนวทางในการดำเนินงานตอตานการทุจริตและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
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สารบัญ 

คำนำ           หนา 

สารบัญ 

ตอนท่ี 1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ขอมูลพ้ืนฐานของผูเขารับการประเมิน      1 

 ผลการประเมินในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    1 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

 ผลการวิเคราะหตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส   7 

 ผลการวิเคราะหตัวชี้วัดการประเมิน ITA แตละตัวชี้วัด    8 

ตอนท่ี 3 การกำหนดมาตรการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใส 

 ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรรมและความโปรงใส     11 

 มาตรการสงเสรมิคณุธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานของ 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  14 

ภาคผนวก 

 คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2   16 

 รายชื่อคณะทำงาน        22 
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ตอนท่ี 1 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ขอมูลพื้นฐานของผูเขารับการประเมิน 

  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ออนไลน ประจำปงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีขอมูล

พ้ืนฐาน ดังนี ้

  1.1 ผู รับการประเมินแบบสำรวจความคิดเห็น Internal Integrity and Transparency 

Assessment Online (IIT Online) จำนวน 61 คน 

  1.2 ผูรับการประเมินแบบสำรวจความคิดเห็น External Integrity and Transparency 

Assessment Online (EIT Online) จำนวน 78 คน 

  1 . 3  ต อบ แบบ ตร ว จก า ร เ ป  ด เ ผ ยข  อม ู ล ส า ธ า รณะ  Open Data Integrity and 

Transparency Assessment (OIT) จำนวน 43 ขอมูล 

ผลการประเมินในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ออนไลน ในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 

94.91ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานอยูในระดับ A โดย ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกัน

การทุจริต ไดคะแนนสูงสุด รอยละเฉลี ่ย 100.00 สวนตัวชี ้ว ัดที ่ไดคะแนนต่ำกวาตัวชี้ว ัดอื ่น ๆ คือ        

ตัวชี้วัดท่ี 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 เขต

พื้นท่ีการศึกษาออนไลน จำแนกตามตัวชี้วัด 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (วิเคราะหตามรอยละของแตละตัวชี้วัด) 

 

 
จากแผนภูมิพบวาผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงาน        

เขตพื ้นที ่การศึกษาออนไลน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษา ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 94.91 ซึ่งอยูในระดับ A และเมื่อวิเคราะหเปนรายตัวชี้วัด พบวา 

ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต  ไดคะแนน รอยละเฉลี่ย 100.00  

ตัวชี้วัดที ่6 คุณภาพการดำเนินงาน ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 99.30 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 98.71 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 98.43 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที่ ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 96.83 

ตัวชี้วัดที ่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 

(วิเคราะหตามคาน้ำหนักคะแนนของแตละแหลงขอมูล) 
 

 

 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 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาออนไลน เรียงลำดับจากมากไปหานอย 

  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษาออนไลน จำแนกตามตัวชี้วัดการประเมิน พบวา ตัวชี้วัดที่ไดคะแนนสูงสุดเปนอันดับที่ 1 คือ ตัวชี้วัด

ที่ 10 การปองกันการทุจริต  ไดคะแนนสูงสุด รอยละเฉลี่ย 100 รองลงมา คือ ตัวชี้วัดที่ 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     

ดังแสดงในตาราง 

ตารางแสดง สรุปภาพรวมผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงาน

เขต พ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน ประจำปการศกึษา 2564 จำแนกตามตัวชี้วัดการประเมิน 

คะแนน ITA เทากับ 94.91 ระดับ A 

ตวัชีว้ัด 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 
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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 การเปรียบเทียบคะแนนภาพรวมของ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ป 2558-2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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ตอนท่ี 2 

การวิเคราะหตวัชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ผลการวิเคราะหตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ไดดำเนินการการวิเคราะหผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 สรุปผล ดังนี้ 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย

ภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไดคะแนนรอยละเฉลี่ย 94.91 ซึ ่งถือวามีคุณธรรมและความ

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 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา ออนไลน 

จำแนกเปนรายตัวช้ีวัด 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

ผลการวิเคราะหตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ดานการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน(IIT) 

การประเมินดานการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน(IIT) ตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำกวา รอยละ 95 จำนวน 4 

ตัวชี้วัด เรียงลำดับจากคะแนนต่ำสุด ไดแก ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ(รอยละ 94.90) ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไข

ปญหาการทุจริต(รอยละ 91.01) ตัวชี้วัดท่ี 4 การใชทรัพยสินทางราชการ(รอยละ 89.64) และตัวชี้วัดท่ี 2 การ

ใชงบประมาณ(รอยละ 89.42) 

ประเด็นการพิจารณา ขอบกพรอง/จุดออน แนวทางการแกไข 

1) คะแนนทั้ง 4 ตัวชี้วัดเพ่ิมข้ึน 

จากป งบประมาณ พ.ศ.2563 

แตยังมีคะแนนต่ำกวารอยละ 95 

2) การต ิดต อ ส ื ่อสารเก ิดการ

คลาดเคลื่อน สรางความเขาใจไม 

ตรงกันเรื่องการประเมิน 

3) ขั้นตอนการขอใชทรัพยสินทาง 

ราชการเกิดความยุ งยากหลาย

ขั้นตอน 

ขอบกพรอง/จ ุดออน จากการร ับฟง

ความคิดเห็นของบุคลากร  ในสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาผูตอบ แบบสอบถาม

ออนไลน   มีความเห็นสอดคลองกัน 

วาดวยความเขาใจที ่ถูกตองในการทำ

แบบสอบถาม IIT รวมถึงสุขภาพ วัยและ

สายตา ของผู ตอบที่ไมถนัดในการใช

โทรศัพท แบบ Smartphone ในการ

ตอบ 

สรางความเขาใจเก่ียวกับ 

แบบสอบถาม IT เพ่ือใหตอบคำถาม

ไ ด ถ ู ก ต  อ งต ร ง คว าม เ ป  น จ ริ ง 

ด วยความโปร งใส จ ัดอ ุปกรณ

คอมพิวเตอร แบบโนตบุ คอำนวย 

ความสะดวกการตอบแบบสอบถาม

ออนไลน  แต คงไว ซ ึ ่ งความเปน 

อิสระและความโปรงใส เปนสำคัญ 

 

ผลการวิเคราะหตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ดานการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

การประเมินดานการรับรู ของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (EIT) ตัวชี ้วัดที ่มีคะแนนต่ำกวา รอยละ 100 

จำนวน 1 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัด 6 คุณภาพการดำเนินงาน (รอยละ 99.30) 

ประเด็นการพิจารณา ขอบกพรอง/จุดออน แนวทางการแกไข 

การเปดเผยขอมูล และเปดโอกาส

ใหผ ู ร ับบริการ ผ ู มาติดตอหรือ 

ผูมีสวนไดสวนเสียเขามี สวนรวม

ใ น ก า ร ป ร ั บ ป ร ุ ง พ ั ฒ น าก า ร

ดำเนินงานผานชองทางตาง ๆ 

ผ ู  ม ี ส  วน ได  ส  วน เ ส ี ย  ภายนอก 

สวนหนึ่ง มีความเห็นวาสำนักงาน 

เ ขต พ ื ้ นที่ ก า ร ศ ึ กษ า  ย ั ง ไ ม  ไ ด

ด ำ เ น ิ น ก า ร เ ป  ด เ ผ ย ข  อ ม ู ล ที่

สาธารณชนควรทราบอยางชัดเจน 

สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา กำกับ 

ด ูแลให เจ าหน าท ี ่ปฏ ิบ ัต ิงานตาม

มาตรฐานขั้นตอนรวมทั้งการพูดสื่อสาร

ของบุคลากรเพื่อใหผู รับบริการทุกคน

ไดรับบริการอยางมีคุณภาพเชน รับรู

ขอมูลถูกตองตรงกัน,ไดรับบริการอยาง

เทาเทียม และผูรับบริการไมเขาใจ 

คลาดเคลื่อนวาถูกเลือกปฏิบัติ และมี

การจัดระบบการสื่อสารที่หลากหลาย

ช องทางและพ ัฒนาท ั กษะการ ใช

เทคโนโลยีขององคกร 
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ผลการวิเคราะหตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ดานการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) 

การประเมินดานการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำกวา รอยละ 100 จำนวน 1 ตัวชี้วัด 

ไดแก ตัวชี้วัด 9 การเปดเผยขอมูล (รอยละ 87.78) 

ประเด็นการพิจารณา ขอบกพรอง/จุดออน แนวทางการแกไข 

การเปดเผยขอมูล 

- การบริหารงาน ประกอบดวย 

การปฏิบัต ิงาน ได แกคู ม ือหรือ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน , การ

ให บร ิการข อม ูลเช ิ งสถ ิต ิ การ

ใหบริการ,รายงานผลการสำรวจ

ความพึงพอใจการ ใหบริการ 

และ E-service 

- การบริหารงบประมาณ ไดแก 

แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการ 

จ ั ด ห าพ ั ส ดุ ,ป ร ะ ก าศต  า ง  ๆ   

เกี ่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ างหรือ

จัดหาพัสดุ,สรุปผลการจัดซื ้อจัด

จางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

และ รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง

หรือการจัดหาพัสดุประจำป 

การเปดเผยขอมูล 

-การบริหารงาน ไดแก คูมือหรือ 

ม าตรฐานการปฏ ิ บ ั ต ิ ง า น แล ะ

ใหบริการยังมีรูปแบบการนำเสนอ

และรายละเอียดของเนื้อหาไมชัดเจน

,ขอมูลเชิงสถิติ การใหบริการและ

รายงานผล การสำรวจความพึงพอใจ 

ก า ร ใ ห  บ ร ิ ก า ร ย ั ง ไ ม  ไ ด แ ส ด ง

รายละเอียดจำแนกตามกระบวนงาน

บร ิ ก า รแล ะ  E-service ย ั ง มี ก า ร

รูปแบบการนำเสนอหนาเว็บไซต ที่ 

ผูรับบริการเขาถึงไดคอนขางยุงยาก 

- การบริหารงบประมาณ ไดแก 

ก ร ะ บ ว น ก า ร ม ี ส  ว น ร  ว ม ใ น

กระบวนการจัดทำแผนการจัดซื้อจัด

จางหรือแผนการจัดหาพัสดุ,ประกาศ

ตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือ

จัดหาพัสดุและสรุปผลการจัดซื ้อจัด

จางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนและ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการ

จัดหาพัสดุประจำป 

1. การบริหารงาน ไดแก การปรับปรุง

รายละเอียดรูปแบบการนำเสนอคู มือ

หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและคูมือ

หรือมาตรฐานการใหบร ิการเพื ่อให

สามารถสรางความเขาใจอยางชัดเจน

และขอมูลเชิงสถิติการให บริการและ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

การใหบริการควรแสดงรายละเอียด

จำแนกตามกระบวนงานบริการ เพื่อให

สามารถนำการปรับปร ุงพัฒนางาน 

บริการไดตรงประเด็นความตองการ

ของผูรับบริการและE-service รวมทั้ง

เว็บไซต ITA ออนไลน 

ตองพัฒนาหนาเว็บไซตใหเขาถึงเมนู

เอกสารเผยแพร อยางสะดวก รวดเร็ว 

รวมทั้งสะดวกในการรับฟงความคิดเหน็ 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพ การดำเนินงาน

และการปรับปรุงระบบการทำงานอยาง

ตอเนื่อง 

2.การบริหารงบประมาณ ตองเปด

โอกาสให ผูรับบริการผูมาติดตอหรือผูมี

สวนไดสวนเสียเขามีสวนรวมในการ 

ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การ

ใหบริการใหยึดหลักบริหารจัดการแบบ

มีส วนรวมในรูปของคณะกรรมการ

คณะทำงานทั ้งจากบุคลากรภายใน

หนวยงาน ผูแทนจากองคคณะบุคคลที่

เก ี ่ ยวข องและเป ด เผยข อม ูลของ
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แผนการจัดซื้อจัดจาง จัดหาพัสดุและ

ร า ย ง า น ผ ล ค ว า ม ก  า ว ห น  า ก า ร

ดำเนินงาน อยางตอเนื่อง 

3. การดำเนินงานเพื ่อปองกันการ

ท ุ จ ร ิ ต  ต  อ ง ใ ห  ค ว า ม ส ำค ั ญ กั บ

กระบวนการส ื ่ อสารสร  างความรู      

ความเขาใจ เพื่อปองกันการทุจริตทั่ว

ทั้งองคกร,เผยแพรผลการประเมินและ

กำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง

เพ่ือการปองกันการทุจริตโดยใหผูมีสวน

เก่ียวของไดรับรูรวมกัน,การรับฟงความ 

คิดเห็นและเปดโอกาสใหทั้งบุคลากร

ภายในและภายนอกหนวยงานไดรวม

ค ิด  ร  วมดำเน ินการ ร  วมต ิ ดตาม

ประเมินผลและรายงานและการจัดทำ

เอกสารตาง ๆตองปรับปรุงรูปแบบและ

รายละเอียดใหครบถวนถูกตอง รวมทั้ง

เผยแพรขอมูลใหผูรับบริการสะดวก ตอ

การเขาถึง 
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ตอนท่ี 3 

การกำหนดมาตรการขบัเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใส 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ไดกำหนดมาตรการขับเคลื่อนคุณธรรม

และความโปรงใส โดยจัดทำคำสั่งขับเคลื่อนโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พรอมทั้งกำหนด

ขั้นตอนและผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อเปนแนวทางในการกำกับติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี ้

ตาราง ผูรับผิดชอบตวัชี้วัดการประเมินคุณธรรรมและความโปรงใส 

ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที ่9 การเปดเผยขอมูล 

ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.1 ขอมูลพื้นฐาน 
 นายศภุชัย  โถบำรุง 

O1 โครงสราง นายปราโมทย  พละจิต  

O2 ขอมูลผูบริหาร นายปราโมทย  พละจิต  

O3 อำนาจหนาที่ นายปราโมทย  พละจิต  

O4 แผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาหนวยงาน นายพงษศักดิ์  พงษพวงเพชร  

O5 ขอมูลการติดตอ นายรชัตพล ขวัญสุวรรณ  

O6 กฎหมายที่เก่ียวของ นายสิรวิชญ แสนวงั  

O7 ขาวประชาสัมพันธ นางสาวเกศินี  ชัยโยบัว  

O8 Q&A นายปราโมทย  พละจิต  

O9 Social Network นายรัชตพล  ขวญัสุวรรณ  

ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.2 การบริหารงาน  นายวิรยุทธ  ชัยดิน ี

O10 แผนดำเนินงานประจำป นางสาวจิรพร  จันทรขันตี  

O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำป  

รอบ 6 เดือน 

นางกุลนภา  กอกุลจันทร 
 

O12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป นางกุลนภา  กอกุลจันทร  

O13 คูมือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน ทุกคน  

O14 คูมือหรือมาตรฐานการ ใหบริการ ทุกกลุม  

O15 ขอมูลเชิงสถิติการ ใหบริการ ทุกกลุม  

O16 รายงานผลการสำรวจความ  

พึงพอใจการใหบริการ 

ทุกกลุม 
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ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด 

O17 E–Service นายปราโมทย พละจิต  

ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  นายสมาน  บญุจะนะ 

O18 แผนการใชจาย งบประมาณประจำป นายพรศักดิ์ สุนทรพิธ  

O19 รายงานการกำกับติดตาม การใชจายงบประมาณ  

รอบ 6 เดือน 

นายพรศักดิ์ สุนทรพิธ 
 

O20 รายงานผลการใชจาย งบประมาณประจำป นางชลธิชา  นนัทรักษ  

O21 แผนการจัดซื้อจัดจาง หรือแผนการจัดหาพัสดุ นางสาวภารดี  สุวรรณศิร ิ  

O22 ประกาศตาง ๆ เก่ียวกับ การจัดซื้อจัดจางหรือ การ

จัดหาพัสดุ 

นางสาวภารดี  สุวรรณศิร ิ
 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง หรือการจัดหาพัสดุ ราย

เดือน 

นางสาวภารดี  สุวรรณศิร ิ
 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจาง หรือการจัดหาพัสดุ

ประจำป 

นางสาวภารดี  สุวรรณศิร ิ
 

ตัวชี้วัดยอยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล  นายสมาน  บุญจะนะ 

O25 นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล นางสาวพจนีย สาอุด  

O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากร

บุคคล 

นางสาวพจนีย สาอุด 
 

O27 หลักเกณฑการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล นางสาวพจนีย สาอุด 

นางสาวสุภาพร  นามรักษา 
 

O28 รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจำป 

นางสาวสุภาพร  นามรักษา 

นางสาวศุทธินี  จิตธรรมมา 
 

ตัวชี้วัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส  นายบูรพา  พรหมสิงห 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องรองเรียนการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ 

นายสิรวิชญ  แสนวัง 
 

O30 ชองทางแจงเรื่องรองเรียน การทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ 

นายสิรวิชญ  แสนวัง 
 

ตัวชี้วัดที ่10 การปองกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดยอยที่ 10.1 การดำเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต 

 
นายศภุชัย  โถบำรุง 
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ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ ผูกำกับดูแลตัวชี้วัด 

O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่องรองเรียน การทุจริตและ

ประพฤติ มิชอบประจำป 

นายสิรวิชญ  แสนวัง 
 

O32 ชองทางการรับฟง ความคิดเห็น นายปราโมทย  พละจิต  

O33 การเปดโอกาสใหเกิดการ มีสวนรวม ทุกกลุม  

O34 เจตจำนงสุจริต ของผูบริหารและนโยบายไมรับ

ของขวัญ No Gift Policy 

นางจิตตรัตน ศรีนันทดอน 
 

O35 การมีสวนรวมของผูบริหาร นางจิตตรัตน ศรีนันทดอน  

O36 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำป นายอภิชาติ โภคาพานิช  

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

นายอภิชาติ โภคาพานิช 
 

O38 การเสริมสรางวัฒนธรรม องคกร ทุกกลุม  

O39 แผนปฏิบัติการปองกัน การทุจริตประจำป นางจิตตรัตน  ศรีนันทดอน  

O40 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการปองกัน

การ ทุจริต  ประจำปรอบ 6 เดือน 

นางจิตตรัตน  ศรีนันทดอน 
 

O41 รายงานผลการดำเนินการ ปองกันการทุจริต

ประจำป 

นางจิตตรัตน  ศรีนันทดอน 
 

ตัวชี้วัดยอยที่ 10.2 มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต  นายศภุชัย  โถบำรุง 

O42 มาตรการสงเสริมคณุธรรม และความโปรงใส

ภายใน หนวยงาน 

นางจิตตรัตน  ศรีนันทดอน 
 

O43 การดำเนินการตาม มาตรการสงเสริมคุณธรรม 

และความโปรงใสภายใน หนวยงาน 

นางจิตตรัตน  ศรีนันทดอน 
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 มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ไดกำหนดมาตรการสงเสริมคุณธรรม และ 

ความโปรงใสภายในหนวยงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ปงบประมาณ

พ.ศ. 2565 ประกอบดวย 

 มาตรการที่ 1 ปรับปรุงกระบวนการนำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสูการปฏิบัติ อยางเปน

รูปธรรม 

  1.1 เสริมสรางธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา (สรางสังคมสุจริต) 

  1.2 เสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา 

  1.3 ยกระดับผลการประเมิน ITA ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 มาตรการท่ี 2 จัดระบบการสื่อสารหลากหลายชองทางและพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีขององคกร 

 มาตรการท่ี 3 ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
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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. นายพงษศักดิ์ พงษพวงเพชร ผอ.กลุมนโยบายและแผน   

  6. นายปราโมทย  พละจิต  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

      ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ     

  7. นางจุฬาพิศ นันทสุธา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติหนาที่  

      ผอ.กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา       

  8. นางสาวสุภาพร นามรักษา      นักทรัพยากรบุคคล  

      ปฏิบัติหนาที่ ผอ.กลุมพัฒนาครูและบุคลากรฯ        

  9. นายสิรวิชญ แสนวัง            นิติกร  

  10. นางสาวพจนีย สาอุด  ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล 

  11. นางพจนีย ศรีสุข  ผอ.หนวยตรวจสอบภายใน    

  12. นางสาวจิรพร  จันทรขันตี  นักวิเคราะหนโยบายและแผน   

  13. นายปรีดา  พงษวุฒินันท ศึกษานิเทศก       

  14. นางสาววริศรา  เชิญชม ศกึษานิเทศก           

 15.นายสุรชัย ไผตง  ผอ.ร.ร.บานโคกผักหวานโนนรังษี 

 16.นายณัฐชา ทัศนิยม  ผอ. ร.ร.ชุมชนทมปาขา 

 17.นายวิทยา อุปฌา  ครู โรงเรียนบานหินฮาวโนนงาม 

 18.นายนริศ แดนระเบียบ  ครู โรงเรียนบานกุดขนวน 

 19.นายพีระพัฒน อนุรักษ  ครู โรงเรียนบานคำเตาแกวหินลาด 

 20.นายวราวัฒน โสภารัตน ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 

 21.นางมุขดา พ่ึมชัย  ครู โรงเรียนบานปะโค 

 22.นายพงษพิษณุ ตางจงราช ครู โรงเรียนบานกระเบ้ืองโนนทิง 
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 23. นายจรูญศักดิ์ หาราช  ผอ. โรงเรียนบานผาทอง 

 24.นางสาวสุปราณี เทียบโพธิ์ ครู โรงเรียนบานหวยเก้ิง "วัฒนเสรีราษฎรบำรุง 

 25.นายกิตติศักดิ์ แสนสุด  พนักงานราชการ ร.ร.บานโคกกลางหนองแวงใหญ 

 26.นางสาวชณิดา ทัศนิยม ศึกษานิเทศก 

 27.นางสาววิมล เถาวัลย  ศกึษานิเทศก 

 28.นางจิตตรัตน ศรีนันทดอน ศึกษานิเทศก 

 29.นายรัชตพล ขวัญสุวรรณ พนักงานราชการ 

 30.นางสาวนวพร ชีววิทยานันท พนักงานพิมพดีด 

 พิมพทาน/ออกแบบปก 
  นางสาวนวพร ชีววิทยานันท พนักงานพิมพดีด 

 บรรณาธิการกิจ 

  นางจิตตรัตน ศรีนันทดอน ศกึษานิเทศก 

 



สาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอดุรธานี เขต 2

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ


