


คำนำ 

 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) กำหนดเป้าหมายสำคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการต่อต้าน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ ภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบมีการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ พร้อมทั้งสร้าง วัฒนธรรมต่อต้านการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ โดยกำหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐ และทุกภาคส่วน

ดำเนินงานอย่างโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความสุจริตความซื่อสัตย์ความโปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้ง 

กำหนดแนวทางการพัฒนาให้เกิดความโปร่งใส 3 ประการ ได้แก่ 1. ปลูกและปลุกจิตสำนึก การเป็นพลเมืองดีมี

วัฒนธรรมสุจริตและการปลูกฝังวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทุกระดับ 2. ส่งเสริมการปฏิบัติหนา้ที่

ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตและ 3. ปรับ

ระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื ้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจ ในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ โดยกำหนดให้

หน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อจะได้ทราบผลการประเมิน

และแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะช่วยยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์     ได้

เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดให้           มี

การ ประเมินในรูปแบบออนไลน์ โดยประเมินจากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สำหรับ

แบบ IIT) 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สำหรับแบบ EIT) และ 3. เว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สำหรับ

แบบ OIT) ซึ่งผลคะแนนครั ้งนี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้าน

คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสภายในหน่วยงานเพื ่อเป็นแนวทางในการดำเดินงานต่อต้านการทุจริตและเพิ ่มประสิทธิภาพในการ

ปฎิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
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ตอนที่ 1 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการประเมิน 
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มีข้อมูล
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
  4.1 ผู ้ร ับการประเมินแบบสำรวจความคิดเห็น Internal Integrity and Transparency 
Assessment Online (IIT Online) จำนวน 60 คน 
  4.2 ผู ้รับการประเมินแบบสำรวจความคิดเห็น External Integrity and Transparency 
Assessment Online (EIT Online) จำนวน 76 คน 
  4.3 ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency 
Assessment (OIT) จำนวน 43 ข้อมูล 
ผลการประเมินในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
ในภาพรวมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 87.02 ซึ่งถือ
ว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ A โดย ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้
คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 99.57 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอื่น ๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกัน
การทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 62.50 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.92 ซึ่งอยู่ในระดับ AA   
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 83.98 ซึ่งอยู่ในระดับ B   
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.01  ซึ่งอยู่ในระดับ A   
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.88 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.19 ซึ่งอยู่ในระดับ A  
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.57 ซึ่งอยู่ในระดับ AA  
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.13 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.31 ซึ่งอยู่ใน

ระดับ AA  
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.76 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 62.50 ซึ่งอยู่ในระดับ D 
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน เขต
พื้นที่การศึกษาออนไลน์ จำแนกตามตัวช้ีวัด 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (วิเคราะห์ตามร้อยละของแต่ละตัวชี้วัด) 

 
จากแผนภูมิพบว่าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน เขต

พ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้
คะแนนร้อยละเฉลี่ย 87.02 ซึ่งอยูในระดับ A และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายตัวชี้วัด พบว่า 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.57 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.31 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.13 
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.92 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.01 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.19 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.76 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.88 
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 83.98 
และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนต่ำสุด ร้อยละเฉลี่ย 62.50 ตามลำดับ 
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  ผลคะแนนรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแหล่งข้อมูล 
 

แหล่งข้อมูล ค่าน้ำหนักคะแนน คะแนนที่ได ้ คิดเป็นร้อยละ 
IIT 30 27.06 90.20 
EIT 30 29.70 99 
OIT 40 30.26 75.65 

 
แผนภูมิแสดง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(วิเคราะห์ตามค่าน้ำหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล) 

 
 จากข้อมูลข้างต้นแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิเคราะห์ตามค่าน้ำหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล พบว่า แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน      
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีสัดส่วนค่า 
น้ำหนักคะแนนสูงสุด ได้แก่ แบบ EIT มีค่าน้ำหนักคะแนน 29.70 (คิดเป็นร้อยละ 99) รองลงมา ได้แก่        
แบบ IIT มีค่าน้ำหนัก มีค่าน้ำหนักคะแนน 29.07 (คิดเป็นร้อยละ 99) และ แบบ OIT มีค่าน้ำหนักคะแนน
30.26 (คิดเป็นร้อยละ 75.65) มีสัดส่วนค่าน้ำหนักคะแนนต่ำสุด 
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ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 
  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาออนไลน์ จำแนกตามตัวชี้วัดการประเมิน พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 คือ ตัวชี้วัด 
ที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละเฉลี่ย 99.57 รองลงมา คือ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุง 
ระบบการทำงาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.31 
  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.13 
  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.92 
  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.01 
  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.19 
  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.76 
  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.88 
  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 83.98 
    และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนต่ำสุด ร้อยละเฉลี่ย 62.50 ตามลำดับ ดังแสดงในตาราง 
ตารางแสดง สรุปภาพรวมผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 จำแนกตามตัวชี้วัดการประเมิน 

คะแนน ITA เท่ากับ 87.02 ระดับ A 
ตัวช้ีวัด คะแนนตัวช้ีวัด(ร้อยละ) ระดับผลการประเมิน 

การปฏิบัติหน้าที่ 96.92 AA 
การใช้อำนาจ 93.01 A 
คุณภาพการดำเนินงาน 99.57 AA 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 90.19 A 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 86.88 A 
การใช้งบประมาณ 83.98 B 
การเปิดเผยข้อมูล 88.76 A 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 98.13 AA 
การปรับปรุงระบบการทำงาน 99.31 AA 
การป้องกันการทุจริต 62.50 D 
คะแนนตัวช้ีวัด(ร้อยละ)เฉลี่ย 87.02 A 

หมายเหตุ : 1. คะแนน ITA หมายถึง ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวชี้วัดที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว 
 2. คะแนนตัวชี้วัดเป็นการคำนวณคะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามจากทุกแบบสำรวจในตัวชี ้วัดที ่ยังไม่ได้ถ่วงน้ำหนักสำหรับการ
เปรียบเทียบในแต่ละตัวชี้วัด 
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ตาราง การเปรียบเทียบคะแนนภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ปี 2558 – 2563 

หน่วยงาน 
ผลคะแนน ITA 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
สพป.อุดรธานี เขต 2 80.61 88.51 86.88 77.78 79.96 87.02 

เพิ่มข้ึน/ลดลง  7.90 1.63 9.10 2.18 7.06 
 

แผนภูมิแสดง การเปรียบเทียบคะแนนภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 2 ปี 2558-2563 
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ตาราง การเปรียบเทียบคะแนนภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  

ปี 2562-2563 จำแนกตามตัวชี้วัด 

ปี/
ตัวช้ีวัด 

2562 2563 +/- ITA 2562 
79.96 

ITA 2563 
87.02 

+/- 

1 92.12 96.92 +4.8 

IIT (30) 
25.21 

IIT (30)  
27.06 

+1.85 
2 77.94 83.98 +6.04 
3 83.69 93.01 +9.30 
4 84.14 86.88 +2.74 
5 82.25 90.19 +7.94 
6 90.18 99.57 +9.39 

EIT (30) 
25.39 

EIT (30) 
29.70 

+4.31 7 81.84 98.13 +16.29 
8 81.84 99.31 +17.47 
9 82.86 88.76 +5.9 OIT (40) 

32.55 
OIT (40) 
30.26 

-2.29 
10 79.91 62.50 -17.41 

 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบคะแนนภาพรวม  
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  

ปี 2562-2563 จำแนกตามตัวชี้วัด 
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ตอนที่ 2 

การวิเคราะห์ตัวช้ีวัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 สรุปผล ดังนี้ 

   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดย
ภาพรวมระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 87.02 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงาน อยู่ในระดับ A โดย ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 คือ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพ การ
ดำเนินงาน ได้คะแนนสูงสุด  ร้อยละเฉลี่ย 99.57 ส่วนตัวชีว้ัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืน ๆ คือ ตัวชี้วัด ที่ 10 
การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 62.50 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ออนไลน์ จำแนกเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 

  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 96.92 ซึ่งอยู่ในระดับ AA  

  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 83.98 ซึ่งอยู่ในระดับ B  

  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 93.01  ซึ่งอยู่ในระดับ A 

  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 86.88 ซึ่งอยู่ในระดับ A  

  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 90.19 ซึ่งอยู่ในระดับ A  

  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.57 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 

  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.13 ซึ่งอยู่ในระดับ AA  

  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.31 ซึ่งอยู่ในระดับ AA  

  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 88.76 ซึ่งอยู่ในระดับ A 

  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 62.50 ซึ่งอยู่ในระดับ D 
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  ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ด้านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

การประเมินด้านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตัวช้ีวัดที่มีคะแนนต่ำกว่า ร้อยละ 95 จำนวน 2 
ตัวช้ีวัด เรียงลำดับจากคะแนนต่ำสุด ได้แก่ ตัวช้ีวัดที ่2 การใช้อำนาจ(ร้อยละ 93.01)  

และตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (ร้อยละ 86.88) 
ประเด็นการพิจารณา ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน แนวทางการแก้ไข  

1) คะแนนทั้ง 2 ตัวชี้วัดเพ่ิมขึ้น 
จากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แต่
ยังมีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ  95 
2) การติดต่อ สื่อสารเกิดการ
คลาดเคลื่อน สร้างความเข้าใจไม่
ตรงกนัเรื่องการประเมิน  
3)ขั้นตอนการขอใช้ทรัพย์สินทาง
ราชการเกิดความยุ่งยากหลาย
ขั้นตอน 

ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน จากการรับฟัง 
ความคิดเห็นของ  
บุคลากรในสำนักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาผู้ตอบ แบบสอบถาม
ออนไลน์ มีความเห็นสอดคล้องกัน ว่า
ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องในการทำ
แบบสอบถาม IITรวมถึงสุขภาพ วัย
และสายตา ของผู้ตอบที่ไม่ถนัดในการ
ใช้โทรศัพท์ แบบ Smartphone ใน
การตอบ 

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 
แบบสอบถาม IIT เพ่ือให้ตอบคำถามได้
ถูกต้องตรงความเป็นจริง  ด้วยความ
โปร่งใส  
จัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แบบโน๊ตบุ๊ค
อำนวย ความสะดวกการตอบ 
แบบสอบถามออนไลน์ แต่คงไว้ซึ่ง
ความเป็น อิสระและความโปร่งใส เป็น
สำคัญ   
 

 

 
ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  

ด้านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
การประเมินด้านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำกว่า ร้อยละ 100 

 จำนวน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร (ร้อยละ 98.13) 
ประเด็นการพิจารณา ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน แนวทางการแก้ไข 

 การเปิดเผยข้อมลู และเปิดโอกาสให้  
ผู้รับบริการ ผูม้าตดิต่อหรือ ผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีเข้ามี ส่วนร่วมในการปรับปรุง 
พัฒนาการดำเนินงานผ่านช่องทางต่างๆ  
 

 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี ภายนอก ส่วน
หนึ่ง มีความเห็นว่าสำนักงาน เขต
พื้นที่การศึกษา ยังไม่ได้ดำเนินการ
เปิดเผยข้อมูลทีส่าธารณชนควร
ทราบอย่างชัดเจน  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กำกับ ดูแลให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอน 
รวมทั้งการพูดสื่อสารของบุคลากรเพื่อให้
ผู้รับบริการทุกคนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ 
เช่น  รับรู้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน,ได้รับบริการ
อย่างเท่าเทียม และผู้รับบริการไม่เข้าใจ
คลาดเคลื่อนว่าถูกเลือกปฏิบัติ และมีการ
จัดระบบการสื่อสารทีห่ลากหลายช่องทาง
และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีขององค์กร    
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ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

การประเมินด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำกว่า ร้อยละ 95  
จำนวน 2 ตัวชี้วัด เรียงลำดับจากคะแนนต่ำสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่10การป้องกันการทุจริต (ร้อยละ 62.50)  

และตัวชี้วัดที่ 9การเปิดเผยข้อมูล (ร้อยละ 88.76) 

ประเด็นการพิจารณา ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน แนวทางการแก้ไข 
1.การเปิดเผยข้อมูล  
- การบริหารงาน ประกอบด้วย การ
ปฏิบัติงาน ได้แกคู่่มือหรือมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน , การให้บริการข้อมูล 
เชิงสถิติการให้บริการ,รายงานผลการ
สำรวจความพึงพอใจการ ให้บริการ 
และ E-service   
- การบริหารงบประมาณ ได้แก่  
แผนการจดัซื้อจัดจา้งหรือแผนการ 
จัดหาพัสดุ,ประกาศต่างๆเกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจดัจ้างหรือจดัหาพัสดุ, 
สรุปผลการจัดซื้อจดัจ้างหรือการ 
จัดหาพัสดุรายเดือนและ รายงาน 
ผลการจัดซื้อจดัจ้างหรือการจัดหา 
พัสดุประจำปี  
2.การป้องกันการทุจริต  
- การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทจุริต
เป็นตัวช้ีวัดที่มีคะแนนประเมินต่ำสุด
จากทุกตัวช้ีวัดอย่างต่อเนื่องทั้งปี 
งบประมาณ พ.ศ.2562 และ ปีงบ 
ประมาณ พ.ศ.2563 รูปแบบกิจกรรม 
การจัดการความเสี่ยงการทุจริต,การ
เสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กร,แผน 
ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต, รายงาน
การกำกับติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 
เดือน และการรายงานผลการดำเนิน 
การป้องกันการทุจริตประจำปียังคงมี
รูป แบบเดิม 
 

1.การเปิดเผยข้อมูล  
- การบริหารงาน ได ้แก ่  ค ู ่ ม ื อหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานและให้บริการ 
ยังมีรูปแบบการนำเสนอและรายละเอียด
ของเนื้อหาไม่ชัดเจน,ข้อมูลเชิงสถิติ การ
ให้บริการและรายงานผล การสำรวจ
ความพึงพอใจ การให้บริการยังไม่ได้
แ ส ด ง ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด จ ำ แ น ก ต า ม
กระบวนงานบริการและ E-service ยังมี
การรูปแบบการนำเสนอหน้าเว็บไซต์ ที่
ผู้รับบริการเข้าถึงได้ค่อนข้างยุ่งยาก  
- การบริหารงบประมาณ ได้แก่ 
กระบวนการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
จัดทำแผนการจัดซื้อจดัจ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ,ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและสรุปผล
การจัดซื้อจดัจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย
เดือนและรายงานผลการจัดซื้อจดัจ้าง 
หรือการจดัหาพัสดุประจำปี  
2.การป้องกันการทุจริต  
- การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทจุริต 
ได้แก่ การจดัการความเสี่ยงการทจุริต,การ
เสรมิสร้าง วัฒนธรรมองค์กร, แผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต ,รายงานการกำกับ 
ติดตามการดำเนิน การป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน และการรายงานผล
การดำเนินการป้องกันการทุจรติประจำปี 
มีรูปแบบเดิมที่ไม่มีการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์หรือมีความสร้างสรรค์
เท่าที่ควร 

1. การบริหารงาน ได้แก่ การปรบัปรุงรายละเอียดรูปแบบ
การนำเสนอคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและคูม่ือหรือ
มาตรฐานการให้บริการเพื่อให้สามารถสร้างความเข้าใจ
อย่างชัดเจนและข้อมลูเชิงสถิติการให้ บริการและรายงาน
ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการควรแสดงราย 
ละเอียดจำแนกตามกระบวนงานบริการ เพื่อให้สามารถนำสู่
การปรับปรุงพัฒนางาน บริการไดต้รงประเด็นความต้องการ
ของผู้รับบริการและE-service รวมทั้งเว็บไซต์ ITA ออนไลน์ 
ต้องพัฒนาหน้าเว็บไซต์ให้เข้าถึงเมนูเอกสารเผยแพร่ อย่าง
สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งสะดวกในการรับฟังความคดิเห็น 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพ การดำเนนิงานและการปรับปรุง
ระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง  
2.การบริหารงบประมาณ ต้องเปิดโอกาสให้ ผู้รับบริการ 
ผู้มาตดิต่อหรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการใหย้ึดหลัก 
บริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมในรปูของคณะกรรมการคณะ 
ทำงานทั้งจากบุคลากรภายในหน่วยงาน ผู้แทนจากองค์
คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยข้อมูลของแผนการจดัซื้อ
จัดจ้าง จัดหาพสัดุและรายงานผลความก้าวหน้าการ
ดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง  
3. การดำเนินงานเพ่ือป้องกันการทุจริต ต้องให้ความ 
สำคัญกับกระบวนการสื่อสารสร้างความรู้ความเขา้ใจเพื่อ
ป้องกันการทุจริตทั่วท้ังองค์กร,เผยแพร่ผลการประเมินและ
กำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการ
ทุจริตโดยให้ผูม้ีส่วนเกีย่วข้องได้รบัรู้ร่วมกัน,การรับฟังความ
คิดเห็นและเปดิโอกาสให้ท้ังบุคลากรภายในและภายนอก 
หน่วยงานไดร้่วมคิด ร่วมดำเนินการ ร่วมตดิตามประเมินผล
และรายงานและการจดัทำเอกสารต่างๆต้องปรับปรุง
รูปแบบและรายละเอียดให้ครบถ้วนถูกต้อง  รวมทั้งเผยแพร่
ข้อมูลให้ผูร้ับบริการสะดวก ต่อการเข้าถึง  
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ตอนที่ 3 

การกำหนดมาตรการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส 

              สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ไดก้ำหนดมาตรการขับเคลื่อนคุณธรรม
และความโปร่งใส โดยจัดทำคำสั่งขับเคลื่อนโครงการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต พร้อมทั้งกำหนด
ขั้นตอนและผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ตาราง ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรรมและความโปร่งใส 
 

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับดูแล 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 นายศุภชัย โถบำรุง 

O1 โครงสร้างหน่วยงาน นายปราโมทย์   พละจิต  
O2 ข้อมูลผู้บริหาร นายปราโมทย์   พละจิต  

O3 อำนาจหน้าที่ นายปราโมทย์   พละจิต  

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน นายพงษ์ศักดิ์  พงษ์พวงเพชร  
O5 ข้อมูลการติดต่อ นายรัชต์พล ขวัญสุวรรณ  

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นายสิรวิชญ์ แสนวัง นายภุชงค์  ผ่านชมภ ู
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ นางสาวเกศินี   ชัยโยบัว  
O8 Q&A นายปราโมทย์   พละจิต  

O9 Social Network นายรัชต์พล ขวัญสุวรรณ  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน  นางศรีสุดา ทิพสิงห์ 

O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี นางสาวจิรพร   จันทรขันตี  

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
ประจำปี รอบ 6 เดือน 

นางกุลนภา  กอกุลจันทร์  

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี นางกุลนภา  กอกุลจันทร์  
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ทุกคน  

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ทุกกลุ่ม  

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ทุกกลุ่ม  
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ 

การให้บริการ 
ทุกกลุ่ม  

O17 E–Service นายปราโมทย์   พละจิต  
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ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับดูแล 

ตัวช้ีวัดย่อยที ่9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  นานสมาน บุญจะนะ 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี นายพรศักดิ์  สุนทรพิธ  

O19 รายงานการกำกับติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 

นายพรศักดิ์  สุนทรพิธ    

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปี 

นางชลธิชา  นันทะรักษ์  

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
แผนการจัดหาพัสดุ 

นางสาวภารดี  สุวรรณศิริ  

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

นางสาวภารดี  สุวรรณศิริ  

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุรายเดือน 

นางสาวภารดี  สุวรรณศิริ  

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุประจำปี 

นางสาวภารดี  สุวรรณศิริ  

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

 นานสมาน บุญจะนะ 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาวพจนีย์  สาอุด  

O26 การดำเนินการตามนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

นางสาวพจนีย์  สาอุด  

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 

นางพิกุล  คลื่นสนั่น 
นางสาวสุภาพร  นามรักษา 

 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคลประจำปี 

นางสาวศุทธินี  จิตธรรมมา 
นางสาวสุภาพร  นามรักษา 

 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  นายบูรพา พรหมสิงห์ 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

นายสิรวิชญ์ แสนวัง  

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

นายสิรวิชญ์ แสนวัง  
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ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับดูแล 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกัน 
การทุจริต 

 นายศุภชัย โถบำรุง 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตประจำปี 

นายสิรวิชญ์ แสนวัง  

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น นายปราโมทย์   พละจิต  

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ทุกกลุ่ม  

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร นางสาววริศรา เชิญชม  
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร นางสาววริศรา เชิญชม  

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 
ประจำปี 

นายอภิชาติ  โภคาพานิช  

O37 การดำเนินการเพ่ือจัดการ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

นายอภิชาติ  โภคาพานิช  

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร นางมุกดา  โพธิ์นิล  

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจำปี 

นางฐิตินันท์  อุปการ   

O40 รายงานการกำกับติดตามการ 
ดำเนินการป้องกันการทุจริต 
รอบ 6 เดือน 

นางฐิตินันท์  อุปการ 
นางสาววริศรา เชิญชม  

 

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน 
การทุจริตประจำปี 

นางสาววริศรา เชิญชม  

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

 นายศุภชัย โถบำรุง 

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในหน่วยงาน 

นางสาววริศรา เชิญชม  

O43 การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในหน่วยงาน 

นางสาววริศรา เชิญชม  
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  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย  

 มาตรการที ่1 ปรับปรุงกระบวนการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม 

      1.1 เสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สร้างสังคมสุจริต) 

        1.2 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      1.3 ยกระดับผลการประเมิน ITA ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 มาตรการที ่2 จัดระบบการสื่อสารหลากหลายช่องทางและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีขององค์กร    

 มาตรการที ่3 ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
ที่ 14/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

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

 13.นายสุรชัย ไผ่ตง  ผอ.ร.ร.บ้านโคกผักหวานโนนรังษี 

 14.นายณัฐชา ทัศนิยม  ผอ ร.ร.บ้านบะยาว 

 15.นายอภิชิต สิทธิโชต ิ  ผอ.ร.ร.บะยาวพัฒนาศึกษา 

 16.นายวิทยา อุปัฌา  คร ูโรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 

 17.นายนริศ แดนระเบียบ  คร ูโรงเรียนบ้านกุดขนวน 

 18.นายพีระพัฒน์ อนุรักษ์  คร ูโรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด 

 19.นายวราวัฒน์ โสภารัตน ์ คร ูโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 
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 20.นางมุขดา พ่ึมชัย  คร ูโรงเรียนบ้านปะโค 

 21.นางสาวจันทร์สุดา ลี้พงษ์กุล คร ูโรงเรียนบ้านเมือปัง 

 22. นายรวี เวธิตะ  คร ูโรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 

 23.นางสาวสุปราณี เทียบโพธิ์ คร ูโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง "วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง 

 24.นางเยาวลักษณ์ สุวรรณดวง คร ูโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 

 25.นายกิตติศักดิ์ แสนสุด  พนักงานราชการ ร.ร.บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 

 26.นายจิรวัฒน์ ตะนัยศรี  ครูธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยกองสี 

 27.นางสาวชณิดา  ทัศนิยม ศึกษานิเทศก์ 

 28.นางสาววิมล  เถาวัลย์  ศึกษานิเทศก์ 

 29.นางจิตต์รัตน์  ศรีนันท์ดอน ศึกษานิเทศก์ 

 30.นายรัชต์พล  ขวัญสุวรรณ พนักงานราชการ 

 31.นางสาวสุกัญญา  นามวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว 

 32.นางสาวนวพร ชีววิทยานันท์ พนักงานพิมพ์ดีด 

 พิมพ์ทาน 
   นางเยาวลักษณ์ สุวรรณดวง 
   นางสาวนวพร ชีววิทยานันท์ พนักงานพิมพ์ดีด 
 ออกแบบปก 
   นายนริศ  แดนระเบียบ  ครู โรงเรียนบ้านกุดขนวน 
         บรรณาธิการกิจ 

   นางสาววริศรา  เชิญชม  ศึกษานิเทศก์ 
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