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ค าน า 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 ไดด้ ำเนินกิจกรรมจัดกำรควำมเสี่ยงใน       
กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดจำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต 
หรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรวม ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพ่ือก ำหนดวิธีกำรและมำตรกำรส ำคัญเร่งด่วน 
เชิงรุกในกำรป้องกันกำรทุจริต กำรบริหำรงำนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และกำรแก้ไขปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยของ 
เจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อย  

นอกจำกนี้ ยังน ำควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และผลกำรประเมินที่ได้นี้มำก ำหนดแนวทำง มำตรกำรและคู่มือ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำม 
ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
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ส่วนที่ 1 

 
บทน า  

 
1. หลักการและเหตุผล  

กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำ 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ไป แทรกแซง 
กำรใช้ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมใน กำรปฏิบัติหน้ำที่
สำธำรณะ ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อ ประโยชน์สำธำรณะของ
ส่วนรวม และท ำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้อง สูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่
สูญเสียไปอำจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำ
อ่ืน ๆ ตลอดจนโอกำสในอนำคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ที่จงใจกระท ำ
ควำมผิด ยังพบผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่อง ดังกล่ำวอีกเป็นจ ำนวนมำก จนน ำไปสู่กำรถูก
กล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิด
ของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่ รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็น
อุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ อีกด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 ด ำเนินกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยง เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ ส่วนรวม โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรขัดกัน
ระหว่ำง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตำมมำตรฐำน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์    
ทับซ้อน กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำรบริหำร ปัจจัยและ
ควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำก กำรด ำเนินงำนที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

2. ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้  
2.1 ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมำยถึง ควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรบรรลุ 

เป้ำหมำยและพันธกิจในภำพรวมที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกที่ส่งผลต่อ กลยุทธ์
ที่ก ำหนดไว้ และกำรปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำง นโยบำย เป้ำหมำย
กลยุทธ์โครงสร้ำงองค์กร ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อันส่งผล กระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้ำหมำยขององค์กร  

2.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล หรือผลกำรปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในของ 
องค์กร/กระบวนกำรเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผลในกำรด ำเนินโครงกำร  

2.3 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk: F) เป็นควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรบริหำร งบประมำณ 
และกำรเงิน เช่น กำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ท ำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่ทันต่อสถำนกำรณ์ 
หรือเป็นควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกำรเงินขององค์กำร เช่น กำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอและไม่
สอดคล้องกับขั้นตอนกำรด ำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน กำรควบคุม 
และกำรจัดท ำรำยงำนเพ่ือน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว  
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2.4 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้อง    
กับกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยง เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน ควำมไม่
ทันสมัยหรือควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ รวมถึงกำรท ำนิติกรรม สัญญำ กำรร่ำง
สัญญำที่ไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน 

๓. สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ  
3.1 ปัจจัยภำยใน เช่น นโยบำยของผู้บริหำร ควำมซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภำพของบุคลำกร และ

กำรเปลี่ยนแปลงระบบงำนควำมเชื่อถือได้ของระบบสำรสนเทศ กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ บ่อยครั้ง
กำรควบคุม ก ำกับดูแลไม่ทั่วถึง และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงำน เป็นต้น  

3.2 ปัจจัยภำยนอก เช่น กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร กำรเปลี่ยนแปลงทำง 
เทคโนโลยี หรือ สภำพกำรแข่งขัน สภำวะแวดล้อมทั้งทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง เป็นต้น กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมในครั้งนี้น ำเอำควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ มำด ำเนินกำรวิเครำะห์ ตำมกรอบมำตรฐำน COSO (The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตำมบริบทควำมเสี่ยงด้ำน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถม ศึกษำอุดรธำนี เขต 4 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือ กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมนี้ จะช่วยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 ทรำบถึงควำมเสี่ยงด้ำนกำร
ด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือ กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ที่เกิดขึ้น 
และขอบเขตควำมเสี่ยงกำรทุจริต  

1) ควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำที่  
2) กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยกำรขำดกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน  

และกำรยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล  
3) ควำมเสี่ยงกำรทุจริตจำกกำรใช้งบประมำณ พร้อมกันนี้ ยังสำมำรถก ำหนดมำตรกำรแนว

ทำงกำรป้องกัน ยับยั้งกำรทุจริต ปิดโอกำสกำร ทุจริต และเพ่ือก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ กำร กระท ำผิดวินัยของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เป็นปัญหำส ำคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
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ส่วนที่ 2 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4          
ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และกำรจัดกำร
ควำมเสี่ยง เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต หรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตำมค ำสั่งที่ 86/2564 ลงวันที่ 11 มิถุนำยน 2564  โดยมีกำรประชุมคณะกรรมกำร  
ตำมค ำสั่งดังกล่ำว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรำยงำน ดังนี้  

1.1 กำรพิจำรณำกระบวนงำนที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริต หรือท่ีอำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้เงิน และมีช่องทำงที่จะท ำประโยชน์ให้แก่ตนเองและ      

พวกพ้อง  
- กระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจของเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งมีโอกำสใช้อย่ำงไม่เหมำะสม คือ  

มีกำรเอ้ือประโยชน์หรือให้ควำมช่วยเหลือพวกพ้อง กำรกีดกัน กำรสร้ำงอุปสรรค  
- กระบวนงำนที่มีช่องทำงเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผล ทำงลบ

ต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ยังพิจำรณำเพ่ิมเติมจำกผลกำรประเมินคุณธรรมควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ  2563 โดยมีเกณฑ์กำรประเมินจ ำแนกออกเป็น        
10 ตัวชี้วัด ได้แก่ กำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรใช้งบประมำณ กำรใช้อ ำนำจ กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร กำรแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริต คุณภำพกำรด ำเนินงำน ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน กำรเปิดเผย
ข้อมูล และกำรป้องกัน กำรทุจริต แต่ละตัวชี้วัดมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลกำรประเมิน คุณธรรมควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 ประจ ำปีงบประมำณ  
2563   มี ตัวชี้วัด  จ ำนวน 2 ตัวชี้วัด ที่มีค่ำคะแนนต่ ำที่สุด ตำมกระบวนงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือกำร
ขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้  

1) กำรป้องกันกำรทุจริต ได้แก่ กำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันกำรทุจริต  มำตรกำรภำยใน      เพ่ือ
ป้องกันกำรทุจริต  

2) กำรใช้งบประมำณ ได้แก่ กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี ลักษณะกำรใช้จ่ำย 
กำรเบิกจ่ำยเงินของบุคลำกรภำยใน  

1.2 กระบวนงำนที่เข้ำข่ำยมีโอกำสเสี่ยงต่อกำรทุจริตหรือที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
- กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี  
- ลักษณะกำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์และไม่คุ้มค่ำ 
- กำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผน  
- กำรเบิกจ่ำยเงินเกินสิทธิ หรือไม่ตรงกับควำมเป็นจริง  
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำง/กำรจัดหำพัสดุ  
- กำรก ำหนดคุณลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ์ กำรก ำหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้ำประมูลหรือขำยสินค้ำ  
- กำรตรวจรับพัสดุ  
- กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ไม่เป็นไปตำมข้ันตอนและระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
- กำรประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือกำรป้องกันกำรทุจริต  
- แผนกำรป้องกันกำรทุจริต 
 - มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต  
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1.3 ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นหำกไม่มีกำรป้องกันที่เหมำะสม  
- สูญเสียงบประมำณ  
- เปิดช่องทำงให้เจ้ำหน้ำที่ใช้อ ำนำจหน้ำท ำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระท ำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำที่ 
- เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือของหน่วยงำน สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เก่ียวกับ

ผลประโยชน์ทับซ้อน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
จ ำนวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้  

1) กำรป้องกันกำรทุจริตไม่เพียงพอ  
2) กำรจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี  
3) ลักษณะกำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์และไม่คุ้มค่ำ  
4) กำรเบิกจ่ำยเงินของบุคลำกรภำยใน ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ  

     เมื่อพิจำรณำโอกำส/ควำมถ่ีที่จะเกิดเหตุกำรณ์ (Likelihood) และควำมรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน ำผลที่ได้มำพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และ
ผลกระทบของควำมเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภำรกิจของหน่วยงำนว่ำ ก่อให้เกิดระดับของควำมเสี่ยง ในระดับใดใน
ตำรำงควำมเสี่ยง ซึ่งจะท ำให้ทรำบว่ำมีควำมเสี่ยงใดเป็นควำมเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหำร จัดกำรก่อน 

 

ล ำดับ ปัจจัยควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริต โอกำส ผลกระทบ 
ระดับ 

ควำมเสี่ยง 
ล ำดับ 

ควำมเสี่ยง 
1 กำรเบิกจ่ำยเงินของบุคลำกรภำยในไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 4 3 12 (1) 
2 กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ 3 3 9 (2) 

3 
กำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สำธำรณูปโภค ของทำง
รำชกำรในเรื่องส่วนตัว 

4 2 8 (3) 

4 กำรป้องกันกำรทุจริตไม่เพียงพอ 1 3 3 (4) 
 
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

 
5       

4      

3 (4)  (2) (1)  

2    (3)  

1      

 1 2 3 4 5 
 

 

จำกแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญ ของควำม
เสี่ยงด้ำนกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์
ส่วนรวม สำมำรถสรุปกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงกำร ด ำเนินงำนที่อำจ
ก่อให้เกดิกำรทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

 

ความรุนแรงของผลกระทบ (Im
pact) 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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2. ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงกำรด ำเนินงำน ที่อำจก่อให้เกิด
กำรทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือ 
ขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

จัดล ำดับควำมส ำคัญ 
ของควำมเสี่ยง 

กำรเบิกจ่ำยเงินของบุคลำกรภำยในไม่ถูกต้องตำมระเบียบ ล ำดับ 1 (สูง = 12 คะแนน) 
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ ล ำดับ 2 (สูง = 9 คะแนน) 
กำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สำธำรณูปโภค ของทำงรำชกำรในเรื่องส่วนตัว ล ำดับ 3 (ปำนกลำง = 8 คะแนน) 
กำรป้องกันกำรทุจริตไม่เพียงพอ ล ำดับ 1 (ต่ ำ = 3 คะแนน) 

 

จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ คือ สูง ปำนกลำงและ
ต่ ำ โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำร ทุจริตหรือกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ดังนี้ 

 
ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

เสี่ยงสูง 
(High) 

จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 
และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

- กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
ที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 
- กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ไม่เป็นไปตำมระเบียบ 

ปำนกลำง 
(Medium) 

ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง  

- กำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
สำธำรณูปโภค ของทำงรำชกำร
ในเรื่องส่วนตัว 

ต่ ำ (Low) ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง 

-กำรป้องกันกำรทุจริตไม่เพียงพอ 
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3. แผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัจจัยท่ี 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 

 

ผล 

กระทบ 

 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

ม.ค. 

6๔ 

ก.พ. 

6๔ 

มี.ค. 

6๔ 

เม.ย. 

6๔ 

พ.ค. 

6๔ 

มิ.ย. 

6๔ 

ก.ค. 

6๔ 

ส.ค. 

6๔ 

ก.ย. 

6๔ 

1. การเบิกจ่าย
งบประมาณที่ไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

 

 

 

 

4 3 12 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ปฏิบัติตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำย
กำรเงินและกำรคลัง อย่ำงเคร่งครัด 

2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมประกำศหลักเกณฑ์
กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน กำรละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำรประพฤติมิชอบ 
อย่ำงเคร่งครัด 

         

กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

2 . กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 

3 3 9 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และ
แนวทำง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง โดยวิธีพิเศษอย่ำง
เคร่งครัด 

2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำท่ี
ผู้รับผิดชอบด้ำนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง จัดท ำ
รำยงำนสรุปกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงรำยไตรมำสและ
เสนอให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรรับทรำบทุกครั้ง 

3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำท่ี
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุและบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้อง

         กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 
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ปัจจัยท่ี 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 

 

ผล 

กระทบ 

 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

ม.ค. 

6๔ 

ก.พ. 

6๔ 

มี.ค. 

6๔ 

เม.ย. 

6๔ 

พ.ค. 

6๔ 

มิ.ย. 

6๔ 

ก.ค. 

6๔ 

ส.ค. 

6๔ 

ก.ย. 

6๔ 

กับกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง รับรองถึงควำม 
ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองำนในกำร
จัดซ้ือจัดจ้ำง 

4. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและ
บุคลำกร ให้ปฏิบัติตำม พ.ร.บ. กำรจัดซ้ือ 
จัดจ้ำง อย่ำงเคร่งครัด 

3. การใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ 
สาธารณูปโภค ของ
ทางราชการ ไม่
ประหยัด คุ้มค่า 
และน าไปใช้ในเรื่อง
ส่วนตัว  

4 2 8 
1.แจ้งแนวปฏิบัติ มำตรกำรกำรใช้วัสดุ 
ครุภัณฑ์ ของเขตพ้ืนท่ี และมำตรกำร
ประหยัด 

2.ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

         

-กลุ่ม
อ านวยการ 

-กลุ่ม
บริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

4. การป้องกันการ
ทุจริตไม่เพียงพอ 

1 3 3 1. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร  ปฏิบัติตำมนโยบำยเกี่ยวกับควำม
โปร่งใส กำรเสริมสร้ำง คุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อให้ข้ำรำชกำรถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 

         -กลุ่มนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
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ปัจจัยท่ี 

จะเกิดความเสี่ยง 

โอกาสและผลกระทบ 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โอกาส 

 

ผล 

กระทบ 

 

ระดับ 

ความ 

เสี่ยง 

ม.ค. 

6๔ 

ก.พ. 

6๔ 

มี.ค. 

6๔ 

เม.ย. 

6๔ 

พ.ค. 

6๔ 

มิ.ย. 

6๔ 

ก.ค. 

6๔ 

ส.ค. 

6๔ 

ก.ย. 

6๔ 

2. ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรประกำศ
หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน 
กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำร ประพฤติ
มิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 

3. ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และ
บุคลำกร ปฏิบัติตำมคู่มือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ให้ครอบคลุม และท่ัวถึงมำกยิ่งขึ้น 
เพือ่ร่วมสร้ำงแนวทำงและมำตรกำรใน
ด ำเนินกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้ข้ำรำชกำรรังเกียจ 
กำรทุจริตทุกรูปแบบ 

-กลุ่มกฎหมาย
และคดี 
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ส่วนที่ 3 

 
การด าเนินงานจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 

   ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยงกำรด ำเนินงำน ที่อำจก่อให้เกิดกำร
ทุจริตหรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

 

ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือ 
ขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

จัดล ำดับควำมส ำคัญ 
ของควำมเสี่ยง 

กำรเบิกจ่ำยเงินของบุคลำกรภำยในไม่ถูกต้องตำมระเบียบ ล ำดับ 1 (สูง = 12 คะแนน) 
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมระเบียบ ล ำดับ 2 (สูง = 9 คะแนน) 
กำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สำธำรณูปโภค ของทำงรำชกำรในเรื่องส่วนตัว ล ำดับ 3 (ปำนกลำง = 8 คะแนน) 
กำรป้องกันกำรทุจริตไม่เพียงพอ ล ำดับ 1 (ต่ ำ = 3 คะแนน) 

 

จำกตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง สำมำรถจ ำแนกระดับควำมเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ คือ สูง ปำนกลำงและ
ต่ ำ โดยสำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำร ทุจริตหรือกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ดังนี้ 

 
ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

เสี่ยงสูง 
(High) 

จ ำเป็นต้องเร่งจัดกำรควำมเสี่ยง 
และมีมำตรกำรลดควำมเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

- กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
ที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 
- กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ไม่เป็นไปตำมระเบียบ 

ปำนกลำง 
(Medium) 

ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง  

- กำรใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
สำธำรณูปโภค ของทำงรำชกำร
ในเรื่องส่วนตัว 

ต่ ำ (Low) ยอมรับควำมเสี่ยง แต่มีมำตรกำรควบคุม
ควำมเสี่ยง 

-กำรป้องกันกำรทุจริตไม่เพียงพอ 

 
 

จำกผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 จึงได้พิจำรณำ
และก ำหนดแนวทำงเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต ที่อำจก่อให้เกิดกำรสูญเสียงบประมำณ เปิดช่องทำงให้
เจ้ำหน้ำที่ ใช้อ ำนำจหน้ำท ำให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกำสกระท ำผิดในทำงมิชอบด้วยหน้ำที่ เสียชื่อเสียงและควำมน่ำเชื่อถือ 
ของหน่วยงำน โดยได้ก ำหนดกระบวนงำนและกิจกรรมเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 แนวทำงกำรป้องกันควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือ กำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ กำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องต่อเนื่อง
ตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ 2564  และกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่มี
ผลกำรประเมินต่ ำ 
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1.การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2564   
ไดด้ ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 ซึ่งผ่ำนกำรถอดบทเรียนและกำรประชุมวำงแผนเพ่ือให้สอดคล้องกับแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ดังต่อไปนี้ 

1.1 กำรประกำศเจตจ ำนงเขตสุจริต  
   1) จัดท ำประกำศเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำรโดยแสดงเนื้อหำเจตนำรมณ์หรือค ำม่ันว่ำ จะปฏิบัติหน้ำที่

และบริหำรหน่วยงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล โดยจัดท ำ 2 ภำษำ ได้แก่ 
ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ  (แนบเอกสำรในภำคผนวก) 

  2) กำรแสดงเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร โดยมีเจตนำรมณ์และค ำมั่นว่ำจะปฏิบัติหน้ำที่และบริหำร
หน่วยงำนอย่ำงซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล เพ่ือเป็นแบบอย่ำงให้บุคลำกรในส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 รับทรำบและเกิดควำมตระหนัก ในกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำร
ปฏิบัติตน เพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริต   (แนบภำพกิจกรรม) 

  3) กำรแสดงสัญลักษณ์ของผู้บริหำร ผู้บริหำรน ำบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุดรธำนี เขต 4 แสดงสัญลักษณ์กำรต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้บุคลำกรทุกคนในหน่วยงำนมีควำม
ตระหนักและ ค ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรว่มมำกกว่ำผลประโยชน์ส่วนตน   (แนบภำพกิจกรรม) 

  4) เผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปรับทรำบเจตจ ำนง โดยประกำศเจตจ ำนงเผยแพร่ในเว็บไซต์      
www.udon4 .go.th และท ำหนังสือ แจ้งเวียนให้สถำนศึกษำในสังกัดรับทรำบเจตจ ำนงดังกล่ำว รวมทั้งท ำข่ำว
ประชำสัมพันธ์เผยแพร่เจตจ ำนง และท ำรูปภำพสัญลักษณ์ของหน่วยงำนเพ่ือต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ     
(แนบภำพกิจกรรม) 

1.2 กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรในกำรปฏิบัติตนและปฏิบัติงำน เพื่อปรับปรุง พัฒนำ และส่งเสริม
หน่วยงำนด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส  

   1) ผู้บริหำรเป็นผู้น ำในกำรกล่ำวค ำปฏิญญำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต และมีกำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ 
สวดมนต์ไหว้พระ และกล่ำวค ำปฏิญญำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต อย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อปลูกจิตส ำนึกให้บุคลำกรใน
กำรประพฤติปฏิบัติตนตำมหลักธรรมำภิบำล   (แนบภำพกิจกรรม) 

   2) ผู้บริหำรเป็นประธำนในกำร ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติข้ำรำชกำรเพ่ือประกอบ  
กำรพิจำรณำเลื่อน เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ  
โดยมอบหลักกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส ตำมหลักคุณธรรม และตรวจสอบได้    (แนบภำพกิจกรรม) 

   3) ผู้บริหำรร่วมลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
ร่วมกับ โรงเรียนและหน่วยงำนอื่น ๆ โดยยึดหลักกำรท ำงำนในหน้ำที่ต่อประชำชนและสังคมโดยรวม  (แนบภำพ
กิจกรรม) 

   4) ผู้บริหำรร่วมพิธีถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม ร่วมกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขึ้นพ้ืนฐำนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอ่ืน 

   5) ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับกำรเทิดทูนสถำบัน โดยร่วมท ำบุญตักบำตร ร่วมพิธีถวำยลงนำมพระพรใน
หลวงและพระบรมวงศำนุวงศ์ ตำมวำระและโอกำส 

1.3 กำรเสริมสร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 
รังเกียจกำรทุจริตทุกรูปแบบ เช่น  

  1) กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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       - ผู้บริหำรปฐมนิเทศพนักงำนรำชกำรทั่วไปและข้ำรำชกำรครู ต ำแหน่งครูผู้สอน เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำ 
ในเกีย่วกับหน้ำที่ กำรปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย และมีจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมถูกต้อง โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 

       - ผู้บริหำรเป็นประธำนกำรประเมินสัมฤทธิ์ผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในระยะเวลำ 1 ปี เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่    
ก.ค.ศ.ก ำหนด 

   2) เผยแพร่ค่ำนิยมสร้ำงสรรค์ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ ได้แก่  
       - กล้ำยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง โดยพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อกำรพัฒนำ ยึดหลักวิชำกำรและ

จรรยำวิชำชีพ ยึดมั่นในควำมถูกต้องดีงำม ชอบธรรม เสียสละ  
       - ซื่อสัตย์ และมีควำมรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงตรงไปตรงมำ แยกเรื่องส่วนตัวออกจำกหน้ำที่

กำรงำน มีควำมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ต่อประชำชน ต่อผลกำร ปฏิบัติงำน ต่อองค์กรและต่อกำร
พัฒนำปรับปรุงระบบรำชกำร 

       - โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้ำงกลไกและวิธีกำรท ำงำนขององค์กรให้ชัดเจน ประชำชนสำมำรถ
ตรวจสอบควำมถูกต้องได้ 

       - ไม่เลือกปฏิบัติ บริกำรด้วยควำมเสมอภำค เน้นควำมสะดวก รวดเร็วและประหยัด ปฏิบัติต่อผู้มำ
รับบริกำรด้วยควำมเมตตำ เอื้อเฟ้ือ ถูกต้องและมีน้ ำใจ  

       3) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน ท ำงำนให้แล้วเสร็จตำมวัตถุประสงค์เกิดผลดีต่อ หน่วยงำนและส่วนรวม 
ใช้ทรัพยำกรของทำงรำชกำรให้คุ้มค่ำ เน้นกำรท ำงำนโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีกำรประเมินผลตำมตัวชี้วัดของงำน 

        - จัดตั้งศูนย์เฉพำะกิจกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลในสถำนกำรณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 

         - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 ออกนิเทศติดตำมกำรเตรียมควำม
พร้อมให้สถำนศึกษำก่อนเปิดภำคเรียนในสถำนกำรณ์โควิด 

         - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 จัดประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำแบบ
ออนไลน์ โดยมีผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุดรธำนี เขต 4 ร่วมประชุมเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ ทำงไกลในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 ซึ่งมีแต่ละกลุ่มสรุปภำระงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือซ้อมควำมเข้ำใจให้กับสถำนศึกษำในสังกัดทรำบและ
ถือปฏิบัติตำมระเบียบที่เก่ียวข้องอย่ำงเคร่งครัด 

   3) ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำรปฏิบัติตนและปฏิบัติงำน เพ่ือเป็น แบบอย่ำงที่ดีให้แก่
บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 และโรงเรียนในสังกัด 

   4) กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้บุคลำกรประพฤติปฏิบัติตน สร้ำงค่ำนิยมสร้ำงสรรค์เป็น
คุณธรรมประจ ำใจที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐพึงยึดถือ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนภำครัฐ บังเกิดผลตำมแนวทำงของแผนปฏิรูป
ระบบบริหำรภำครัฐ และกำรสร้ำงคุณธรรมควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน  

       - ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุดรธำนี เขต 4 เข้ำแถวเคำรพธงชำติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่ำวค ำปฏิญำณตน “เขตสุจริต” เพ่ือสร้ำงวัฒนธรรม
องค์กรที่ดีในกำรประพฤติปฏิบัติตน 

       - ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 ร่วม
ท ำบุญตักบำตร เพ่ือควำมเป็นสิริมงคลในชีวิตและกำรปฏิบัติหน้ำที่ เนื่องในวันส ำคัญและโอกำสพิเศษต่ำงๆ 
ร่วมกับส่วนรำชกำรอ่ืนๆ และประชำชนในอ ำเภอบ้ำนผือ ณ บริเวณส่วนรำชกำรบ้ำนผือหน้ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 
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       - ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ อุดรธำนี เขต 4 
ร่วมรับชมรำยกำรพุธเช้ำ ข่ำวโรงเรียนและรำยกำรพุธเช้ำ ข่ำว สพฐ. เป็นประจ ำทุกวันพุธ โดยพร้อมเพียงกันเป็น
ประจ ำ เพื่อรับข่ำวสำรและแนวทำงกำรกำรปฏิบัติงำนที่ดีของโรงเรียน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ 

       - กำรเดินรณรงค์กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประกำศเจตจ ำนงสุจริต ในงำนกีฬำสัมพันธ์ระหว่ำง
ผู้บริหำรสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ “จตุรภำคีเกมส์” 
      5) กำรจัดกิจกรรมวันกตัญญู (วันเกษียณรำชกำรและวันสงกรำนต์) โดยจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดควำม
เข้ำใจอันดี  เกิดควำมรักสำมัคคีในหน่วยงำนและรักองค์กร 
      6) กำรจัดประชุมกลุ่มงำน (PLC) เพ่ือยกระดับกำรท ำงำนในทุกมิติให้มีประสิทธิภำพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร 

   1.4 กำรป้องกันเหตุกำรณ์หรือพฤติกรรมที่อำจเป็นภัยต่อหน่วยงำน เช่น  
      1) กำรเผยแพร่หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และมำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน 
      2) กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรขัดกัน ระหว่ำง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และแนวทำงป้องกันควำมเสี่ยงกำรด ำเนินงำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

      3) มีมำตรกำรด ำเนินงำนในหน่วยงำนภำยใต้สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด 19 เพื่อให้เกิด
ควำมปลอดภัยของบุคลำกรในส ำนักงำน เช่น กำรก ำหนดให้เข้ำออกทำงเดียว เพ่ือแสกนบุคลคลที่เข้ำออก      
กำรก ำหนดให้มำตรกำรส ำหรับผู้มำติดต่อรำชกำรในกำรสวมแมส แสกนอุณหภูมิและลงชื่อก่อนเข้ำส ำนักงำน    
กำรลดเวลำในกำรปฏิบัติงำนที่ส ำนักงำน เป็นต้น 

   4) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 เพ่ือเป็นกรอบทิศทำงในกำรด ำเนินกำร ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและนโยบำยส ำคัญ อันจะส่งผลให้กำร ทุจริตในกำรปฏิบัติรำชกำรของทุกส่วน
รำชกำรสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรลดน้อยลง 

   5) กำรก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำน เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 

       - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตำมมำตรกำรดังกล่ำว 
        - ประกำศมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ

ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 ได้แก่ 
   (1) มำตรกำรและระบบกำรด ำเนินงำนให้ภำคประชำชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ำมำมีส่วน

ร่วมในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ 
(2) มำตรกำรกลไกและระบบในกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อสำธำรณะของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ 
(3) มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้ดุลยพินิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

อุดรธำนี เขต ๔ 
(4) มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ 
       - แจ้งให้บุคลำกรรับทรำบและขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรส่งเสริม คุณธรรมและควำม

โปร่งใสภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4  
    6) กำรตรวจสอบ ติดตำมประเมินผล และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 อย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง เช่น  รำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรเงินกำร
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บัญชีและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

      7) จัดช่องทำงกำรร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2. การด าเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตตามผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

เพ่ือให้เกิดกำรด ำเนินกำรที่เป็นไปตำมมำตรกำรและกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน ตำมตัวชี้วัดที่ ๑๐  
กำรป้องกันกำรทุจริต ซึ่งมีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนในหน่วยงำน ต่ ำสุด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ ได้ก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนเรื่องกำรป้องกัน
กำรทุจริต โดยกำรประกำศเจตจ ำนงสุจริตของผู้บริหำร กำรประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือป้องกันกำรทุจริตกำร
เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรแสดงถึงกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนมีทัศนคติคำนิยมใน
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต มีกำรจัดท ำแผนกำรป้องกันกำรทุจริต มีกำรก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือเป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรในส ำนักงำน  โดยด ำเนินกำรดังนี้ 

  2.๑ เป็นผู้ก ำหนดนโยบำย ทิศทำง เป้ำหมำย กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 ในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรรับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์คุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ ในวันที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๔ นำยปัญญำรัฐฎน์  จันทร์กอง ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔  เป็นประธำนในกำรชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนและ
ยกระดับกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักกำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔  
ณ ห้องประชุมเมตตำธรรม โดยเป็นกำรประชุมวำงแผนและเตรียมควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำรด้ำนคุณธรรมและ
ควำมในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประศึกษำอุดรธำนี เขต ๔  ให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำร
ประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔  ร่วมกันประชุม 
ปรึกษำหำรือเพ่ือตอบแบบ OIT วิเครำะห์เกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๔ จ ำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด และด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรที่ต้องเผยแพร่ต่อสำธำรณชน ให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำร
ประเมิน OIT จ ำนวน ๔๓ ข้อมูล ก ำหนดปฏิทินกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรม และควำม
โปร่งใสของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4  ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ซึ่งกำร
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔  ในแต่ละข้ออย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม จัดเป็น
ระบบและสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ รวมถึง
กำรประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือร่วมกันก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินกำรเพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงและกำร
ทุจริตในหน่วยงำน ตลอดจนปฏิบัติหน้ำที่ควำมผิดชอบด้วยควำมชื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส มีธรรมำภิบำล       
สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่ผู้รับผิดชอบ 

2.๒ เป็นผู้กล่ำวน ำในกำรประกำศปฏิญญำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต เพ่ือสร้ำงควำม
ตระหนัก และให้มั่นในกำรร่วมกันป้องกันกำรทุจริต ปลูกฝังค่ำนิยมควำมชื่อสัตย์สุจริต และกำรสร้ำงเครือข่ำย
ต่อต้ำนกำรทุจริตส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ โดย นำยปัญญำรัฐฎน์  จันทร์กอง 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ จัดกิจกรรม เข้ำแถวเคำรพธงชำติ       
สวดมนต์ ทุกวันจันทร์ และกล่ำวค ำปฏิญญำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔    
กำรประกำศปฏิญญำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ เป็นกิจกรรมที่เป็นกำรสร้ำง    
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กำรรับรู้แก่สำธำรณชน และเป็นกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร บุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอดุรธำนี เขต ๔ ทุกคน มีทัศนคติ คำ่นิยม มีเจตจ ำนง มีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงชื่อสัตย์สุจริต และจะด ำเนินกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล ให้
เกิดข้ึนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งกล่ำวค ำม่ันสัญญำต่อพันธกรณีในกำรต่อด้ำนกำร
ทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยกำรด ำเนินกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ มีดังนี้   ข้ำพเจ้ำ....(ขำนชื่อตนเอง).......ขอให้ค ำม่ันสัญญำต่อพันธกรณีในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยกำรด ำเนินกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ ดังนี้ 

   ๑. เรำจะร่วมกันป้องกัน และต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ 
   ๒. เรำจะปลูกฝังค่ำนิยม ควำมซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นวิถีชีวิตในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

โรงเรียนและชุมชน 
   ๓. เรำจะสร้ำงเครือข่ำยควำมซื่อสัตย์สุจริต ระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกับโรงเรียน 

องค์กรและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ให้เป็นรูปธรรม และมีควำมยั่งยืน  ทั้งนี้ เพื่อธ ำรงชำติไทย ให้สถิตเสถียรสถำพร 
ตลอดจิรัฐิติกำล 

2.๓ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ ประกำศเจตจ ำนงสุจริตในกำร 
นำยปัญญำรัฐฎน์  จันทร์กอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔  ให้
ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนด้วยคุณธรรมและควำมโปร่งใสตำมนโยบำยรัฐบำล ในด้ำนกำรส่งเสริมกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐตำมประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน พ ศ ๒๕๕๒ คู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมข้อบังคับของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ลงวันที่ ๑๒ มิถุนำยน ๒๕๔๔ เรื่อง นโยบำยเกี่ยวกับควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในฐำนะผู้บริหำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔  ขอประกำศเจตนำรมณ์ว่ำจะบริหำรงำนด้วย        
ควำมชื่อสัตย์สุจริต ตำมหลักธรรมำภิบำลอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดเพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นจำกสังคม
ว่ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔  และสถำนศึกษำในสังกัดมีเจตจ ำนงต่อต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นท ำให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด
เป็นองค์กรธรรมำภิบำลและควำมโปร่งใส 
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มำตรกำรเพ่ือป้องกำรกำรทุจริต 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ 
ที ่  ๘๖ /๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบตัวชี้วัดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนภำครัฐระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 
............................................ 

   ตำมท่ี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีก ำหนดกำรประเมินคุณธรรมและ           
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)           
ระดบัส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ระหว่ำงเดือน มิถุนำยน – กรกฎำคม ๒๕๖๔       

เพ่ือให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐระดับส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำกำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพบรรลุตำมวัตถุประสงค์ อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๗ 
วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และมำตรำ ๒๔ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)     พ.ศ. ๒๕๕๓ จึง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบตัวชี้วัดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑. คณะที่ปรึกษา 
๑) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔    ประธำนที่ปรึกษำ 
๒) นำงสนม  เสริฐผล  รอง ผอ.สพป.อุดรธำนี เขต ๔          รองประธำนที่ปรึกษำ 
3) นำยมงคลชัย  รัตนอ่อน รอง ผอ.สพป.อุดรธำนี เขต ๔          รองประธำนที่ปรึกษำ 
4) นำยสมพงษ์  แสนโคตร รอง ผอ.สพป.อุดรธำนี เขต ๔          รองประธำนที่ปรึกษำ 
มีหน้าที ่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและ 

บรรลุวัตถุประสงค์ 

๒.คณะท างานก ากับดูแลตัวชี้วัดและประเมินความเสี่ยง 
 ๑) นำยสมพงษ์  แสนโคตร รอง ผอ.สพป.อุดรธำนี เขต ๔              ประธำนกรรมกำร 

๒) นำงสนม  เสริฐผล  รอง ผอ.สพป.อุดรธำนี เขต ๔          รองประธำนกรรมกำร 
3) นำยมงคลชัย  รัตนอ่อน รอง ผอ.สพป.อุดรธำนี เขต ๔          รองประธำนกรรมกำร 
4) นำยไพบูลย์  ค ำกันยำ  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมฯ       กรรมกำร 
5) นำงสำวอมรำ  จันทะไทย ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน       กรรมกำร 
6) นำยหลักกำร  สีพำพันธ์ ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล       กรรมกำร 
7) นำงสำวดวงจันทร์  เสียงใส ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ      กรรมกำร 
8) นำงสำวสุพิชพร  ติดสุข ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์              กรรมกำร 
9) นำยบุญโรม  ปัญญำกุล ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ   กรรมกำร 

10) นำงพนำวัลย์ 
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10) นำงพนำวัลย์  สิทธิโคตร ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร    กรรมกำร 
11) นำยชำญณรงค์  สำวงศ์นำม ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี             กรรมกำร 
๑2) นำงสมจิต  ไพรหลวง  ผอ.กลุ่มพัฒนำครูฯ                 กรรมกำร 
๑3) นำงสำวมะลิวรรณ ประสมศรี หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน   กรรมกำร 
14) นำงอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์ ศึกษำนิเทศก์                                    กรรมกำร/เลขำนุกำร 
๑3) นำยมนตรี  จันทะพงษ์ เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล                    กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 มีหน้าที ่ อ ำนวยกำร ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตในกำรด ำเนินงำนของ
บุคลำกรในส ำนักงำน แก้ไขปัญหำในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตำมตัวชี้วัด 
และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ     
ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๔ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 
๓.คณะท างานรับผิดชอบตัวชี้วัดตามเกณฑ์การประเมินความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 รำยชื่อคณะท ำงำนแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 
  

ให้ผู้มีรำยชื่อดังกล่ำวข้ำงต้น  มีหน้ำที่ในกำรจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล เอกสำร ตำมตัวชี้วัดในกำรกำร
ประเมินควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ได้รับ
มอบหมำยตำมค ำสั่งนี้ ให้แล้วเสร็จทันเวลำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
   

ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่   11   มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

 
(นำยปัญญำรัฐฎน์  จันทร์กอง) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ 
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รำยละเอียดแนบท้ำยค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ 
ที่   ๘๖/ ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบตัวชี้วัดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนภำครัฐระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 
 

ข้อ ข้อมูล รำยละเอียดข้อมูล กลุ่มท่ีรับผิดชอบ ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 
O1 โครงสร้ำง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของหน่วยงำนที่

เป็นปัจจุบัน   
o ประกอบด้วยต ำแหน่งที่ส ำคัญ และกำรแบ่งส่วนงำนภำยใน  
ยกตัวอย่ำงเช่น กลุ่ม/หน่วยในหน่วยงำน และ ก.ต.ป.น. เปน็ต้น 

อ ำนวยกำร นำงสนม เสริฐผล 
นำงพนำวัลย์ สิทธิโคตร 

นำยพิทักษ์พร  พำนศรี 

O2 ข้อมูลผู้บริหำร o แสดงข้อมูลของผู้บริหำรสูงสุดหรือหัวหน้ำหน่วยงำน  และผู้ด ำรง
ต ำแหน่งทำงกำรบริหำรของหน่วยงำน 
o แสดงข้อมูล  อย่ำงน้อยประกอบด้วยชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง รูป
ถ่ำย เบอร์โทรศัพท์  และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

อ ำนวยกำร นำงสนม เสริฐผล 
นำงพนำวัลย์ สิทธิโคตร 

นำยพิทักษ์พร  พำนศรี 

O3 อ ำนำจหน้ำที่ o แสดงข้อมูลหน้ำที่และอ ำนำจของหน่วยงำนตำมท่ีกฎหมำย
ก ำหนด 

อ ำนวยกำร นำงสนม เสริฐผล 
นำงพนำวัลย์ สิทธิโคตร 

นำยพิทักษ์พร  พำนศรี 

O4 แผนยุทธศำสตร์
หรือแผนพัฒนำ
หน่วยงำน 

o แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนที่มีระยะมำกกว่ำ 1 ปี   
o มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศำสตร์ หรือแนวทำง 
เป้ำหมำย ตัวชี้วัด เป็นต้น   
o เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นโยบำยและแผน นำยมงคลชัย  รัตนอ่อน 
น.ส. อมรำ  จันทะไทย 

นำยพงษ์พัฒน์ วงษ์ลุน 

O5 ข้อมูลกำรติดต่อ แสดงข้อมูลกำรติดต่อ อย่ำงน้อยประกอบด้วย   
o ที่อยู่หน่วยงำน   
o หมำยเลขโทรศัพท์   
o หมำยเลขโทรสำร   
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) ที่สำมำรถติดต่อได้ 
o แผนที่ตั้งหน่วยงำน 

ICT นำยสมพงษ์  แสนโคตร 
นำยบุญโรม  ปัญญำกุล 

นำยมนตรี  จันทะพงษ์ 

O6 กฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง 

o แสดงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติงำน 
ของหน่วยงำน ที่เป็นปัจจุบัน  อย่ำงน้อยประกอบด้วย 
   - รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักไทย พุทธศักรำ 2560  
   - พรบ. กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
   - พรบ. ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 
และท่ี แก้ไขเพ่ิมเติม   
  - พรบ.ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม    
  - พรบ.กำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545   

ICT นำยสมพงษ์  แสนโคตร 
นำยบุญโรม  ปัญญำกุล 

นำยมนตรี  จันทะพงษ์ 
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  - พรบ.ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  เป็นต้น 

O7 ข่ำว
ประชำสัมพันธ์ 

o แสดงข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำม
อ ำนำจ หน้ำที่หรือภำรกิจของหน่วยงำน   
o เป็นข้อมูลข่ำวสำรที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

อ ำนวยกำร นำงสนม เสริฐผล 
นำงพนำวัลย์ สิทธิโคตร 

นำยพิทักษ์พร  พำนศรี 
น.ส.พักตร์ศิริ  สีละบุตร 

O8 Q&A o แสดงต ำแหน่งบนเว็บไซด์ของหน่วยงำนที่บุคคลภำยนอกสำมำรถ
สอบถำมข้อมูลต่ำง ๆ ได้ และหน่วยงำนสำมำรถสื่อสำรให้ค ำตอบ
กับสอบถำมได้ โดยมีลักษณะ เป็นกำรสื่อสำรได้สองทำง เช่น Web 
board, กล่องข้อควำมถำม-ตอบ  เป็นต้น   

ICT นำยสมพงษ์  แสนโคตร 
นำยบุญโรม  ปัญญำกุล 

นำยมนตรี  จันทะพงษ์ 

O9 Social 
Network 

o แสดงต ำแหน่งบนเว็บไซด์ของหน่วยงำนที่สำมำรถเชื่อมโยงไปยัง
เครือข่ำยสังคมออนไลน์ของหน่วยงำน เช่น Facebook หรอื Line 
หรือ Twitter หรือ Instagram เป็นต้น 

ICT นำยสมพงษ์  แสนโคตร 
นำยบุญโรม  ปัญญำกุล 

นำยมนตรี  จันทะพงษ์ 

O10 แผนด ำเนินงำน
ประจ ำปี 

o แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูล 
รำยละเอียดของแผนฯ เช่น โครงกำรหรือกิจกรรม งบประมำณที่ใช้ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร เป็นต้น   
o เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นโยบำยและแผน นำยมงคลชัย  รัตยอ่อน 
น.ส. อมรำ  จันทะไทย 

นำยพงษ์พัฒน์ วงษ์ลุน 

O11 รำยงำนกำร
ก ำกับ ติดตำม 
กำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปี  รอบ 
6 เดือน 

o แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำนประจ ำปี 
o มีเนื้อหำหรือรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ เช่น ควำมก้ำวหน้ำกำร 
ด ำเนินกำรแต่ละโครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดงบประมำณท่ีใช้ 
ด ำเนินงำน เป็นต้น   
o เป็นข้อมูลในระยะเวลำ 6 เดือนแรก ของปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

นโยบำยและแผน นำยมงคลชัย  รัตยอ่อน 
น.ส. อมรำ  จันทะไทย 

นำงอุไรพร  พิมพำแสง 

O12 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน 
ประจ ำปี 

o แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำนประจ ำปี   
o มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินงำน เช่น ผลกำรด ำเนินกำร 
โครงกำรหรือกิจกรรม ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปัญหำ อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย เป็นต้น   
o เป็นรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นโยบำยและแผน นำยมงคลชัย  รัตยอ่อน 
น.ส. อมรำ  จันทะไทย 

นำงอุไรพร  พิมพำแสง 

O13 คู่มือหรือ
มำตรฐำนกำร 
ปฏิบัติงำน 

o แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนใช้ 
ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ทุกกลุ่ม/ทุกหน่วยงำน 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติ 
ภำรกิจใด ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนต ำแหน่งใด ก ำหนดวิธีกำร 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติอย่ำงไร เป็นต้น 

ทุกกลุ่ม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 

O14 คู่มือหรือ
มำตรฐำนกำร 
ให้บริกำร 

o แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติที่ผู้รับบริกำรหรือผู้มำติดต่อกับ 
หน่วยงำนใช้เป็นข้อมูลในกำรขอรับบริกำรหรือติดต่อกับหน่วยงำน  
o มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือแนวทำงกำร 
ปฏิบัติส ำหรับกำรให้บริกำร ประเภทงำนให้บริกำร ขั้นตอน กำร

ทุกกลุ่ม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
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ให้บริกำรแผนผัง/แผนภูมิกำรให้บริกำร ระยะเวลำที่ใช้ในกำร 
ให้บริกำร และผู้รับผิดชอบในกำรให้บริกำร เป็นต้น 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติ
กำร ให้บริกำร 

o แสดงข้อมูลสถิติกำรให้บริกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำน   
o เป็นข้อมูลกำรให้บริกำรที่เกิดข้ึนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทุกกลุ่ม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 

O16 รำยงำนผลกำร
ส ำรวจควำม  
พึงพอใจกำร
ให้บริกำร 

o แสดงผลส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือ 
ภำรกิจของหน่วยงำน   
o เป็นรำยงำนผลของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

อ ำนวยกำร นำงสนม เสริฐผล 
นำงพนำวัลย์ สิทธิโคตร 

น.ส.พิสมัย  เครือเกำะ 

O17 E–Service o แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถขอรับบริกำรตำมอ ำนำจ 
หน้ำที่ภำรกิจของหน่วยงำนผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เพื่อช่วยอ ำนวย 
ควำมสะดวกแก่ผู้ขอรับบริกำร  
o สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์
หลัก ของหน่วยงำน 

ICT นำยสมพงษ์  แสนโคตร 
นำยบุญโรม  ปัญญำกุล 

นำยมนตรี  จันทะพงษ์ 

O18 แผนกำรใช้จ่ำย 
งบประมำณ
ประจ ำปี 

o แสดงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนที่มีระยะ 1 ปี   
o มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมำณตำมแหล่งที่ได้รับ 
กำรจัดสรรงบประมำณตำมประเภทรำยกำรใช้จ่ำย  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กำรเงินและสินทรัพย์ 
 

นำงสนม  เสริฐผล 
น.ส.สุพิชพร  ติดสุข 

น.ส.สุพิชพร  ติดสุข 

O19 รำยงำนกำร
ก ำกับติดตำม 
กำรใช้จ่ำย
งบประมำณ  
รอบ 6 เดือน 

o แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำย 
งบประมำณประจ ำปี   
o มีข้อมูลรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ เช่น ควำมก้ำวหน้ำกำรใช้จ่ำย 
งบประมำณ  
 o เป็นข้อมูลในระยะเวลำ 6 เดือนแรก ของปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

กำรเงินและสินทรัพย์ 
 

นำงสนม  เสริฐผล 
น.ส.สุพิชพร  ติดสุข 

น.ส.สุพิชพร  ติดสุข 

O20 รำยงำนผลกำร
ใช้จ่ำย 
งบประมำณ
ประจ ำปี 

o แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี  
o มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เช่น ผลกำร ใช้
จ่ำยงบประมำณ ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตำม
เป้ำหมำย  
o เป็นรำยงำนผลของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กำรเงินและสินทรัพย์ 
นโยบำยและแผน 

นำงสนม  เสริฐผล 
นำยมงคลชัย  รัตนอ่อน 

น.ส.สุพิชพร  ติดสุข 
น.ส.อมรำ  จันทะไทย 

O21 แผนกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง หรือ
แผนกำรจัดหำ
พัสดุ 

o แสดงแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุตำมที่
หน่วยงำน จะต้องด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และ กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560    
o เป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กำรเงินและสินทรัพย์ 
 

นำงสนม  เสริฐผล 
น.ส.สุพิชพร  ติดสุข 

น.ส.นันท์นภัส  รชตรุ่งเรือง 

O22 ประกำศต่ำง ๆ 
เกี่ยวกับ กำร
จัดซื้อจัดจ้ำง
หรือ กำรจัดหำ
พัสดุ 

o แสดงประกำศตำมที่หน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัติ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560 เช่น ประกำศ เชิญชวน ประกำศผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กำรเงินและสินทรัพย์ 
 

นำงสนม  เสริฐผล 
น.ส.สุพิชพร  ติดสุข 

น.ส.นันท์นภัส  รชตรุ่งเรือง 
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O23 สรุปผลกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 
หรือกำรจัดหำ
พัสดุ รำยเดือน 

o แสดงสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน (แบบ สขร.1) 
o มีข้อมูลรำยละเอียดผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เช่น งำนที่ซื้อหรือจ้ำง 
วงเงินที่ ซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีกำรซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอ
รำคำ และรำคำท่ี เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง เป็นต้น   
o จ ำแนกข้อมูลเป็นรำยเดือน (กรณีไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบ
เดือนใดให้ ระบุว่ำไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง)    
o เป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กำรเงินและสินทรัพย์ 
 

นำงสนม  เสริฐผล 
น.ส.สุพิชพร  ติดสุข 

น.ส.นันท์นภัส  รชตรุ่งเรือง 

O24 รำยงำนผลกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง 
หรือกำรจัดหำ
พัสดุประจ ำปี 

o แสดงผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน   
o มีข้อมูลรำยละเอียด เช่น งบประมำณท่ีใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น   
o เป็นรำยงำนผลของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กำรเงินและสินทรัพย์ 
 

นำงสนม  เสริฐผล 
น.ส.สุพิชพร  ติดสุข 

น.ส.นันท์นภัส  รชตรุ่งเรือง 

O25 นโยบำยกำร
บริหำร 
ทรัพยำกรบุคคล 

o แสดงกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยหรือแผนกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล ที่มีจุดมุ่งหมำยหรือ วัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลที่มีควำม โปร่งใสและมีคุณธรรม   
o เป็นนโยบำยหรือแผนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่ยัง
บังคับใช้ในหน่วยงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
o เป็นนโยบำยหรือแผนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ
ผู้บริหำรสูงสุดที่ก ำหนดในนำมของหน่วงงำน 

บริหำรงำนบุคคล นำยมงคลชัย  รัตนอ่อน 
นำยหลักกำร สีพำพันธ์ 

นำยหลักกำร สีพำพันธ์ 

O26 กำรด ำเนินกำร
ตำมนโยบำย 
กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

o แสดงกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล อย่ำงน้อยประกอบด้วย กำรวำงแผนก ำลังคน กำรสรรหำคน
ดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงำนตำม ภำรกิจของหน่วยงำน กำรพัฒนำ
บุคลำกร กำรสร้ำงทำงก้ำวหน้ำ ในสำยอำชีพ กำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร กำรประเมินผล กำรปฏิบัติงำน 
กำรส่งเสริมจริยธรรมและรักษำวินัย ของบุคลำกรใน หน่วยงำน  
o เป็นกำรด ำเนินกำรที่มีควำมสอดรับกับนโยบำยกำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล หรือเป็นไปตำมกิจกรรมที่อยู่ภำยใต้ 
นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตำมข้อ O25   
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

บริหำรงำนบุคคล นำยมงคลชัย  รัตนอ่อน 
นำยหลักกำร สีพำพันธ์ 

นำยหลักกำร สีพำพันธ์ 

O27 หลักเกณฑ์กำร
บริหำรและ 
พัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ดังนี้  
o หลักเกณฑ์กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร   
o หลักเกณฑ์กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร   
o หลักเกณฑ์กำรพัฒนำบุคลำกร   
o หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร   
o หลักเกณฑ์กำรให้คุณให้โทษและกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ   

บริหำรงำนบุคคล นำยมงคลชัย  รัตนอ่อน 
นำยหลักกำร สีพำพันธ์ 

นำยหลักกำร สีพำพันธ์ 
นำงสมจิต  ไพรหลวง 
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o เป็นหลักเกณฑ์ท่ียังใช้บังคับในหน่วยงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

O28 รำยงำนผลกำร
บริหำรและ 
พัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล 
ประจ ำปี 

o แสดงผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล   
o มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรด ำเนินกำร เช่น ผลกำรด ำเนินกำร
ตำม นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ผลกำรวิเครำะห์กำร
บริหำรและ พัฒนำทรัพยำกรบุคคล เป็นต้น   
o เป็นรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

บริหำรงำนบุคคล นำยมงคลชัย  รัตนอ่อน 
นำยหลักกำร สีพำพันธ์ 

นำยหลักกำร สีพำพันธ์ 
นำงสมจิต  ไพรหลวง 

O29 แนวปฏิบัติกำร
จัดกำร เรื่อง
ร้องเรียนกำร
ทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง 
กับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน   
o มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน เช่น รำยละเอียดวิธีกำร ที่
บุคคลภำยนอกจะท ำกำรร้องเรียน รำยละเอียดขั้นตอนหรือวิธีกำร 
ในกำรจัดกำรต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงำนที่รับผิดชอบ ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร เป็นต้น 

กฎหมำยและคดี นำยชำญณรงค์  สำวงศ์นำม นำยชำญณรงค์  สำวงศ์นำม 

O30 ช่องทำงแจ้ง
เรื่องร้องเรียน 
กำรทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ 

o แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนผ่ำนทำง 
ช่องทำงออนไลน์   
o สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์
หลัก ของหน่วยงำน 

กฎหมำยและคดี นำยชำญณรงค์  สำวงศ์นำม นำยชำญณรงค์  สำวงศ์นำม 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียน 
กำรทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ
ประจ ำปี 

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน   
o มีข้อมูลควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน เช่น จ ำนวนเรื่อง 
เรื่องท่ีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร เป็นต้น 
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)   
o เป็นข้อมูลในระยะเวลำ 6 เดือนแรกปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

กฎหมำยและคดี นำยชำญณรงค์  สำวงศ์นำม นำยชำญณรงค์  สำวงศ์นำม 

O32 ช่องทำงกำรรับ
ฟัง ควำม
คิดเห็น 

o แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นต่อกำร 
ด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจของหน่วยงำนผ่ำนทำง 
ช่องทำงออนไลน์   
o สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์
หลัก ของหน่วยงำน 

อ ำนวยกำร นำงสนม เสริฐผล 
 

นำงพนำวัลย์ สิทธิโคตร 

O33 กำรเปิดโอกำส
ให้เกิดกำร มี
ส่วนร่วม 

o แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรเปิดโอกำสให้ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของ 
หน่วยงำน เช่น ร่วมวำงแผน ร่วมด ำเนินกำร ร่วมแลกเปลี่ยน ควำม
คิดเห็น และร่วมติดตำมประเมินผล เป็นต้น    
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นโยบำยและแผน นำยมงคลชัย  รัตนอ่อน 
 

น.ส.อมรำ  จันทะไทย 

O34 เจตจ ำนงสุจริต 
ของผู้บริหำร 

o แสดงเนื้อหำเจตนำรมณ์หรือค ำม่ันว่ำจะปฏิบัติหน้ำที่และบริหำร 
หน่วยงำนอย่ำงซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตำมหลักธรรมำภิ

นิเทศ ติดตำมฯ นำยสมพงษ์  แสนโคตร 
นำยไพบูลย์  ค ำกันยำ 

นำงอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์ 
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บำล โดยจัดท ำอย่ำงน้อย 2 ภำษำ ได้แก่ ภำษำไทย และ
ภำษำอังกฤษ  
o ด ำเนินกำรโดยผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงำน 

O35 กำรมีส่วนร่วม
ของผู้บริหำร 

o แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรมีส่วนร่วมของ 
ผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบัน   
o เป็นกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกำรให้ 
ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุง พัฒนำ และส่งเสริมหน่วยงำนด้ำน 
คุณธรรมและควำมโปร่งใส   
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นิเทศ ติดตำมฯ 
อ ำนวยกำร 

นำยสมพงษ์  แสนโคตร 
นำยไพบูลย์  ค ำกันยำ 
นำงพนำวัลย์  สิทธิโคตร 

นำงอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์ 
น.ส.พักตร์ศิริ  สีละบุตร 
 

O36 กำรประเมิน
ควำมเสี่ยง กำร
ทุจริตประจ ำปี 

o แสดงผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติ 
หน้ำที่ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำน   
o มีข้อมูลรำยละเอียดของผลกำรประเมิน เช่น เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง 
และระดับของควำมเสี่ยง มำตรกำรและกำรด ำเนินกำรในกำรบริหำร 
จัดกำรควำมเสี่ยง เป็นต้น   
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นิเทศ ติดตำม ฯ 
ตรวจสอบ 

นำยสมพงษ์  แสนโคตร 
นำยไพบูลย์  ค ำกันยำ 
 

น.ส.มะลิวรรณ  ประสมศรี 
นำงอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์ 

O37 กำรด ำเนินกำร
เพ่ือจัดกำร 
ควำมเสี่ยงกำร
ทุจริต 

o แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
ในกรณีที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำน   
o เป็นกิจกรรมหรือกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกับมำตรกำรหรือกำร 
ด ำเนินกำรเพ่ือบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมข้อ O36   
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นิเทศ ติดตำม ฯ 
ตรวจสอบ 

นำยสมพงษ์  แสนโคตร 
นำยไพบูลย์  ค ำกันยำ 
 

น.ส.มะลิวรรณ  ประสมศรี 
นำงอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์ 

O38 กำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรม 
องค์กร 

o แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรเสริมสร้ำง 
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนมีทัศนคติ ค่ำนิยมในกำร 
ปฏิบัติงำนอย่ำงซ่ือสัตย์สุจริต อย่ำงชัดเจน ไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรม  
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นิเทศ ติดตำมฯ 
อ ำนวยกำร 

นำยสมพงษ์  แสนโคตร 
นำยไพบูลย์  ค ำกันยำ 
นำงพนำวัลย์  สิทธิโคตร 

นำงอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์ 
น.ส.พักตร์ศิริ  สีละบุตร 
 

O39 แผนปฏิบัติกำร
ป้องกัน กำร
ทุจริตประจ ำปี 

o แสดงแผนปฏิบัติกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันกำรทุจริตหรือ 
พัฒนำด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน   
o มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ เช่น โครงกำร กิจกรรม 
งบประมำณ ช่วงเวลำด ำเนินกำร เป็นต้น   
o เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

นิเทศ ติดตำมฯ 
นโยบำยและแผน 

นำยสมพงษ์  แสนโคตร 
นำยมงคลชัย  รัตนอ่อน 

น.ส.อมรำ  จันทะไทย 
นำงอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์ 
 

O40 รำยงำนกำร
ก ำกับติดตำม 
กำรด ำเนินกำร
ป้องกันกำร 

o แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน 
กำรทุจริต   
o มีข้อมูลรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ เช่น ควำมก้ำวหน้ำกำร
ด ำเนินกำร แต่ละโครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดงบประมำณท่ีใช้ 
ด ำเนินงำน เป็นต้น   

นิเทศ ติดตำมฯ 
นโยบำยและแผน 

นำยสมพงษ์  แสนโคตร 
นำยมงคลชัย  รัตนอ่อน 

น.ส.อมรำ  จันทะไทย 
นำงอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์ 
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ทุจริต  ประจ ำปี
รอบ 6 เดือน 

o เป็นข้อมูลในระยะเวลำ 6 เดือนแรก ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

O41 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำร 
ป้องกันกำร
ทุจริตประจ ำปี 

o แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต   
o มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินกำร เช่น ผลกำรด ำเนินกำร 
โครงกำรหรือกิจกรรม ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปัญหำ อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยเป็นต้น   
o ใช้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นิเทศ ติดตำมฯ 
นโยบำยและแผน 

นำยสมพงษ์  แสนโคตร 
นำยมงคลชัย  รัตนอ่อน 

น.ส.อมรำ  จันทะไทย 
นำงอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์ 
 

O42 มำตรกำร
ส่งเสริม
คุณธรรม และ
ควำมโปร่งใส
ภำยใน 
หน่วยงำน 

o แสดงกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
o มีข้อมูลรำยละเอียดกำรวิเครำะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง 
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดี
ขึ้น แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำน 
เป็นต้น   
o มีมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตำมผลกำรวิเครำะห์ฯ โดยมี 
รำยละเอียดต่ำง ๆ เช่น กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
กำร ก ำหนดขั้นตอนหรือวิธีกำรปฏิบัติ กำรก ำหนดแนวทำงกำร
ก ำกับ ติดตำม ให้น ำไปสู่กำรปฏิบัติและกำรรำยงำนผล เป็นต้น 

พัฒนำครูฯ 
นิเทศ ฯ 

นำยสมพงษ์  แสนโคตร 
นำยไพบูลย์  ค ำกันยำ 
 

นำงสมจิต  ไพรหลวง 
นำงอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์ 
 

O43 กำรด ำเนินกำร
ตำม มำตรกำร
ส่งเสริม
คุณธรรม และ
ควำมโปร่งใส
ภำยใน 
หน่วยงำน 

o แสดงผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน   
o มีข้อมูลรำยละเอียดกำรน ำมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
ควำม โปร่งใสภำยในหน่วยงำนในข้อ O42 ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็น
รูปธรรม    
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

พัฒนำครูฯ 
นิเทศ ฯ 

นำยสมพงษ์  แสนโคตร 
นำยไพบูลย์  ค ำกันยำ 
 

นำงสมจิต  ไพรหลวง 
นำงอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์ 
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ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
เรื่อง ประกาศมาตรการ กลไก และระบบ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
****************************** 

 ตามท่ีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดู ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะก าหนดระเบียบในการให้ประชาชนเข้า
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยก็ได้ โดยค านึงถึงความสะดวก
ของประชาชนผู้ตรวจดูข้อมูลข่าวสารด้วย นอกจากนั้นเพ่ือความเหมาะสมในการบริหารจัดการที่เก่ียวข้องกับการ
บริการข้อมูลข่างสารของทางราชการในความรับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต ๔ ให้ด าเนินงานและเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔     
จึงก าหนดมาตรการ กลไกลและระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ ดังนี้ 
 ๑. ข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
ประกอบด้วย 
  ๑.๑. โครงสร้างและการจัดการของหน่วยงาน 
  ๑.๒  สถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร การแนะน าหน่วยงาน 
  ๑.๓  ข้อมูลข่าวสารสามารถตรวจสอบได้ จัดระบบข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ เช่น 
   -  นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   -  แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   -  คู่มือปฏิบัติงาน หรือ ค าสั่งเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน   
   -  ข้อมูลข่าวสาร สิ่งพิมพ์ของหน่วยงาน การประชาสัมพันธ์ การแถลงข่าวเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์กจิกรรมของหน่วยงานบนเว็บไซต์ 
   -  การเปิดเผยหรือการจัดหาข้อมูลข่าวสารราชการให้กับประชาชนที่ขอข้อมูลเฉพาะ
รายได้แก่ ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ หรือข้อมูลที่จัดท าข้ึนซึ่งต้องไม่เป็นประโยชน์ทางการค้า 
 ๒.  ข้อมูลสามารถเผยแพร่บนช่องทางอ่ืน ๆ เช่น 
  -  ผ่าน  LINE 
  -  ผ่าน FACEBOOK 
  -  ผ่านระบบงาน E-PAPERLESS 
  -  ผ่านระบบเครือข่าย E-NEW 
  -  ผ่าน  E-MAIL เป็นต้น 
 ๓.  ข้อมลูที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ คือข้อมูลในมาตรา ๑๔  และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐  
 ๔.  วธิีการและข้ันตอนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
  ๔.๑  ให้กลุ่มทุกกลุ่ม จัดประเภทข่าวสารของทางราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบที่ประชาชน
ตรวจดู ตรวจสอบได้โดยจัดระบบประเภทข่าวสารบนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องเปิดเผยได้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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  ๔.๒  การด าเนินงานในข้างต้น ให้ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้
พิจารณาและมีการรายงานผลการจัดท าข้อมูลข่าวสารต่อผู้บังคับบัญชารับทราบ ในห้วงเวลาที่ก าหนดได้รับทราบ
จ านวน ๖ เดือนต่อครั้ง (ภายในเดือนกันยายน และเมษายนของทุกปี) โดยใช้เครื่องมือการติดตามรายงานที่
หน่วยงานก าหนด 
  ๔.๓  การขอข้อมูลข่าวสารโดยข้าราชการหรือประชาชน ให้ผู้ขอบันทึกแบบฟอร์มค าขอตาม
หน่วยงานที่ก าหนด และให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติ พร้อมแสดงเหตุผลและความจ าเป็นและยื่นต่อเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเพื่อเสนอให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาตต่อไป 
  ๔.๔  ข้อมูลข่าวสารใดหากมีกฎหมาย ระเบียบอื่น หรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดวิธีปฏิบัติกับ
ข้อมูลข่าวสารนั้นไว้เป็นพิเศษ การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย 
  ๔.๕  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน จัดเตรียมและจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารในความรับผิดชอบให้บริการที่ดีต่อผู้มาติดต่อข้อมูลสะดวกและรวดเร็ว 
  ๔.๖  ในกรณีมีผู้ประสงค์จะขอตรวจสอบข้อมูลและขอดูข้อมูลหรือถ่ายส าเนาข่าวสารที่อยู่ใน
ความดูแล ควบคุม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของบุคคลใดหรือ
ข้อมูลข่าวสารที่อาจกระทบต่อประโยชน์เสียหายของผู้ใดให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบและเจ้าของข้อมูล
มีสิทธิเสนอค าคัดค้านต่อหน่วยงานเป็นหนังสือภายในเวลาสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
  ๔.๗  กรณีข้อมูลมีจ านวนมากให้ใช้การคัดลอกข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ส านักงาน เช่น คัดลอก
ไฟล์ข้อมูลหรือส่งผ่าน E-MAIL หรือการเข้าใช้บริการทางไปรษณีย์เป็นต้น การจัดท าส าเนาที่มีค ารับรองส าเนา
ถูกต้องของข้อมูลวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารในหน่วยงานนั้น เป็นผู้รับรอง โดยลงลายมือชื่อพร้อม
ทั้งตัว ชื่อสกุล และต าแหน่งตลอดจน วัน เดือน ปี ให้ชัดเจน 
  ๔.๘  การเผยแพร่ข้อมูลเป็นสาธารณะ บนเว็บไซต์ มีข้ันตอนดังนี้ 
   ๑)  การจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
   ๒)  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัด ผู้ดูแลระบบ (ADMIN) 
   ๓)  ควรเลือกใช้ค าอธิบาย/ภาพประกอบ เนื้อหาที่มีความถูกต้องและมีความเหมาะสม
และควรระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ 
   ๔)  ข้อความและรูปแบบภาพประกอบที่น ามาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หาก
จ าเป็นต้องน ามาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงแนบท้ายประกอบรายละเอียดข่าว 
   ๕)  จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  กรณีข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ นอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๙ และข่าวสาร ประกาศกิจกรรมด าเนินงาน มีวิธีการและข้ันตอนดังนี้ 
 

๑)  เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบกรอกแบบฟอร์มการขออนุมัติน าข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ เพ่ือให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ พิจารณาอนุมัติ 

๒) เมือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ อนุมัติแล้ว 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดส่งข้อมูลบันทึกเป็นไฟล์ PDF หรอืไฟล์รูปภาพ มอบให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ และจัดเก็บเป็นข้อมูล
ข่าวสารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  
  ๕. การก าหนดติดตาม มาตรการ กลไกลและระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
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   ๕.๑  ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ (ADMIN)  
          ๑)  เจ้าหน้าที่ธุรการทุกกลุ่ม / หน่วยตรวจสอบภายใน 
          ๒)  งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอ านวยการ 
   ๕.๒  ผู้ควบคุมและก ากับการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
          ๑)  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  ๔  
          ๒)  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  ๔ 
          ๓)  ที่อยู่ติดต่อเว็บไซต์  

การให้ข้อมูลข่าวสาร ให้แก่ประชาชนทั่วไป เป็นหน้าที่ของข้าราชการทุกหน่วยงาน โดยมีการ
บริการโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) สามารถตรวจสอบได้ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 
การบริการให้ปฏิบัติด้วยความตั้งใจและเต็มใจ สร้างความประทับใจ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น
ส าคัญ  

ประกาศ ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
(นายปัญญารฐัฎน ์ จนัทรก์อง) 

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอดุรธานี เขต ๔ 
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ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 

ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  ๔ 
........................................................... 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ให้ความส าคัญกับการ 
บริหารงานภายใต้กรอบยุทธ์ศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่สอดคล้อง 
กับนโยบายรัฐบาลยุทธศาตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ ๒๕๖๓ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒๑ - ๒๕๘๐) 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยึดหลักการ 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการ และเสริมสร้างระบบคุณธรรมและ ปลุก 
จิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมชื่อสัตย์สุจริต 

ในฐานะผู้บริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จึงขอให้ 
ค าม่ันในการบริหารงานว่าจะบริหารงาน และส่งเสริมให้ข้าราชการบุคลากรทางการศึกษาและ เจ้าหน้าที่ของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ปฏิบัติราชการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ปราศจาก 
ความทุจริตตามแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม และ ความโปร่งใสในการบริหารงาน เพ่ือให้สาธารณชน 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
อุดรธานี เขต ๔ ดังนี้ 

๑. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบ ร่วมกัน 
ต่อต้านพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อ่ืน ๆ ในช่วงเทศกาล หรือวาระส าคัญต่างๆ การให้เงิน
หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นต่อบุคคลภายนอก ที่จะถือเป็นความเสี่ยงต่อการรับผิดสินบน 

๒.  ด้านการใช้งบประมาณ ให้จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี เผยแพร่อย่างโปร่งใส 
ใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง หรือพวกพ้อง การเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมี
ส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

๓.  ด้านการใช้อ านาจ ผู้บริหารขององค์กร มอบหมายงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน คัดเลือก 
บุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีการสั่งการ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าธุระ
ส่วนตัวให้กับผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

๔.  ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรเกี่ยวกับผลเสียจาก 
พฤติกรรมการน าทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตนเองหรือน าไปผู้อ่ืน มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติ ในการขอ
อนุญาตที่ชัดเจน สะดวก ส าหรับการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง เผยแพรให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และ
น าไปปฏิบัติก ากับติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างต่อเนื่อง 

๕. ต้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรร่วมกันต่อต้านการทุจริต อย่างจริงจังจัดท า 
แผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมมีกระ
บานการเฝ้าระวังตรวจสอบ และน าผลการตรวจสอบทั้งภายใน และภายนอกไปปรับปรุงการท างานเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

๖.  ด้านคุณภาพการด าเนินงาน ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดหลัก 
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ตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติตรงไปตรงมาไม่
บิดเบอืนข้อมูล มีคุณธรรมไม่เอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

๗. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร หรือเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน ให้มีช่องทางที่หลากหลาย 
เข้าถึงง่าย ไม่ขับซ้อน ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน สามารถติชม และ แสดงความคิดเห็น ชี้แจงในข้อที่สงสัยให้แก่
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๘. ด้านการปรับปรุงระบบการท างาน น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือความสะดวก 
รวดเร็วเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบการท างานให้
สอดคลองกับ ความต้องการและมีความโปร่งใส 

๙.  ด้านการเปิดเผยข้อมูล จะมีการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน Facebook Line ขององค์กร 
เพ่ือเปิดเผยต่อสาธารณชนให้รับทราบ เกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการด าเนินงานการ
ให้บริการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การบริหารทรัพยากรบุคคลและ
การส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงาน 

๑๐. การป้องกันการทุจริต มีการเปิดเผยผลการด าเนินงานให้สาธารณชนให้รับทราบเกี่ยวกับการ 
ประกาศเจตจ านงสุจริต ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมใน
องค์กรและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
(นายปัญญารฐัฎน ์ จนัทรก์อง) 

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษษอดุรธานี เขต ๔ 
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ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 

เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  

.............................................. 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ตระหนักถึงความส าคัญในการ 

ต่อต้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบส่งเสริมธรรมาภิบาลโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีเจตนารมณ์ 
ให้การด าเนินงานโปร่งใส่ เป็นธรรมปราศจากการแทรกแซงที่ท าให้ขาดความเป็นกลาง มีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจ 
ที่เหมาะสมตรวจสอบได้ จึงก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลนิจ เพ่ือเป็นแนวทางและกลไกการก ากับการ 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ให้เป็น 
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เก่ียวข้องโดยให้มีนโยบาย และ 
กรอบแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
นโยบาย 

๑. ยึดมั่นและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 

๒. ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน 
คู่มือการปฏิบัติและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอน กระบานงานที่ 
ส าคัญลดการใช้ดุลพินิจ 

๓. มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือก ากับการปฏิบัติงาน และตรวจสอบ 
การใช้ดุลพินิจขอบุคลากรตามาตรฐานที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

๔. น าเทคโนโลยีดีจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกใน 
การสืบคันเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน 

๕. ผู้บริหารและบุคลากรต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับมาตรฐาน คู่มือการ 
ปฏิบัติงานและข้ันตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยยึดถือความถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
กรอบแนวทางปฏิบัติ 

 กรอบแนวทางการตรวจสอบการลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ให้ครอบคลุมใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ 

๑. การลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 
๑.๑. ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานด้วยความ 

ซื่อสัตย์สุจริต และก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพีนิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ 
เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

๑.๒ หากพบว่าในภารกิจใดยังไม่มีมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน หรือมาตรฐานนั้น ๆ ไม่ 
ทันสมัย หรือไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติหรืออาจก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจที่อาจน ามาซึ่งความโปร่งใสเป็นธรรมและ  
มีประสิทธิภาพ ให้ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบและหรือปฏิบัติตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน 
ทบทวนในมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติดังกล่าว 

๑.๓ มอบหมายกลุ่มกฎหมายและคดีเป็นหน่วยงานกลางมีหน้าที่ในการทบทวนการใช้ดุลพินิจใน 
การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อประมวลให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางปรับปรุง อย่าง 
น้อยปีละ ๑ ครั้ง 
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๒. การลดใช้ดุลพินิจในการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
๒.๑ ให้ผู้อ านวยการทุกกลุ่ม/หน่วย ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในกลุ่ม/หน่วย ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือ 
การปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรภาครัฐอย่างเคร่งครัด 

๒.๒  กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวงเงินเล็กน้อยที่ด าเนินการได้โดยไม่ต้องแต่งตั้ง 
คณะกรรมการให้เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาโดยสืบราคาจากท้องตลาด และเลือกรายการที่เสนอราคาที่ต่ าท่ีสุด 

๒.๓ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการ หากทราบว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับประธานกรรมการ หรือกรรมการคนหนึ่งคนใดให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการ หรือ 
ประธานกรรมการทราบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมจ าเป็นในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการตลอด 
ทั้งห้ามมีให้เข้าร่วมประชุม หรือมีมติในเรื่องที่เก่ียวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้น หรือกรณีจ าเป็นต้องมีการ 
ขี้แจงในบางเรื่องเมื่อได้ข้ีแจงและตอบข้อชักถามแล้วจะต้องออกจากที่ประชุม 

๒. ๔ กรณีการตรวจรับงานให้ตรวจรับภายในกรอบระยะเวลาของกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ตลอดจนแนวทางที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ก าหนด  หากไม่สามารถ 
ด าเนินการได้ให้แจ้งเหตุผลที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ทราบเพ่ือด าเนินการต่อไป 

๒.๕ กรณีการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการให้หน่วยงานที่ก ากับทรัพย์สินนั้นท าทะเบียน 
การยืม - การคืน และมีการตรวจสอบรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจ าอย่างเคร่งครัด 

๒.๖ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ าปี ท าหน้าที่ตรวจสอบ 
ควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ของส านักงานให้เกิดความถูกต้อง และโปร่งใส 

๒.๗ มอบหมายหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานกลางมีหน้าที่ทวนการสอบ 
การใช้จ่ายและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐของส านักงาน เพ่ือประมวลให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทาง 
การปรับปรุงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๓. การลดใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล 
๓.๑ ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจ 

ของผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการ 
ปฏิบัติงานและชั้นตอนที่เก่ียวข้องโดยค านึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้ความสามารถของบุคลากร ความเสมอภาค 
เป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ 

๓.๒  ก าหนดให้กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท าระบบ 
เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานบุคคลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ทั้งเรื่องการสรรหาและคัดเลือก 
ก าหนดให้กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร อาทิ การก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง การพิจารณา
ความดีความชอบของบุคลากร รายชื่อผู้สมัครเพื่อเลื่อนต าแหน่ง ระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพที่สามารถใช้
เป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ หรือ เลื่อนต าแหน่งบุคลากร มีการประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหาและตัดเลือกบุคลากรตลอดจนผลการพิจารณาที่เก่ียวข้อง และแผนพัฒนาบุคลากร 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
กรณีพบว่ามีบุคลากรใดในส านักงานมีการกระท าที่เข้าข่ายการใช้ดุลพินิจอันก่อให้เกิดความไม่ 

เป็นธรรมและขัดต่อประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถด าเนินการแจ้งเบาะแส 
หรือข้อร้องเรียนได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ 

๑. รายงานผู้บังคับบัญชา 
๒. ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียน ได้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  กลุ่มกฎหมายและคดี 
๓. ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยส่งมาท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่กรศึกษาประเมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 

๒๕ หมู่ ๘ ต าบลบ้านผือ อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  
๔. E-Mail หรือช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ บนเว็บไชต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
๕.  กระบวนการแก้ปัญหา ด าเนินการตามคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ซ่ึงเผยแพร่บนเว็บไซด์ส านักงานเขตพ้ืนที่กาศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๔ 

ทั้งนี้ให้กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
เป็นผู้รับผิดชอบในกรรับแบบรายงานการด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน ตามมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
และรายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ทราบ 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕'๖๔ 

 

 
(นายปัญญารฐัฎน ์ จนัทรก์อง) 

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอดุรธานี เขต ๔ 
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ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 
เรื่อง  มำตรกำรและระบบกำรด ำเนินงำนให้ภำคประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เข้ำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 
....................................................... 

ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มำตรำ 8 (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย          
พ.ศ 2560 มำตรำ 51 กำรใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นหน้ำที่ของรัฐตำมหมวดนี้ ถ้ำกำรนั้นเป็นกำรท ำเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชำชนโดยตรง ย่อมเป็นสิทธิของประชำชนและชุมชนที่จะติดตำมและเร่งรัด ให้รัฐด ำเนินกำร  
รวมตลอดท้ังฟ้องร้องหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดให้ประชำชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้น ตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่กฎหมำยบัญญัติ และมำตรำ 54 รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำ 12 ปี  
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำยและรัฐต้องด ำเนินกำรให้
ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรในระบบต่ำงๆ รวมทั้งส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีกำร
ร่วมมือระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ ประกอบกับระเบียก
ระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2560
ประกำศ ณ วันที่ 21 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 4 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ข้อ 25 กำรติดตำม ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำเป็นกำรศึกษำวิเครำะห์ วิจัยนิเทศ 
ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำร โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และผู้เกี่ยวข้องสอดคล้องกับมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำโดยยึดหลักกำรด ำเนินงำน
แบบองค์รวม (Holistic) ิหลักกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและหลักกำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ อันจะส่งผลให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภำพประสิทธิผลในกำรบริหำรและกำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือเตรียมกำรรับกำรนิเทศ
ติดตำมและประเมินผลจำกหน่วยงำนภำยนอก ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4        
จึงก ำหนดมำตรกำรและระบบกำรด ำเนินงำน  เพ่ือเปิดโอกำส ให้ภำคประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำ      
มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้ 

1. กลุ่มภำรกิจและลักษณะงำนที่ต้องให้ภำคประชำชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
        1.1 กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ : ลักษณะงำนวิชำกำร ได้แก่ 
              1.1.1 งำนนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ และคณะกรรมกำรติดตำม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 

1.1.2 งำนบริหำรหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้สนับสนุนและพัฒนำ
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยและหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 

1.1.3 กำรประสำนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำและ
หน่วยงำนอื่นๆ ที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษและกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนโดยครอบครัว 

1.2 กลุ่มนโยบำยและแผน : ลักษณะงำนงบประมำณ ได้แก่ 
     1.2.1 งำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณและกำรจัดสรรงบประมำณโครงกำรตำม

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
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    1.2.2 งำนจัดตั้งจัดสรรงบประมำณ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำงและกำรขอใช้เงิน    
เหลือจ่ำย 
   1.3 กลุ่มบริหำรงำนบุคคลและกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ : ลักษณะงำน ได้แก่ 
งำนบริหำรอัตรำก ำลังและสรรหำบรรจุแต่งตั้ง และกำรเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   1.4 กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ : ลักษณะงำนบริหำรงำนบุคคล ได้แก่ 
 งำนคัดเลือกครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ เพื่อรับกำรประกำศเกียรติคุณยกย่อง  เชิดชูเกียรติ 
   1.5 กลุ่มอ ำนวยกำร : ลักษณะงำนบริหำรทั่วไป ได้แก่  งำนประสำนงำนสร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วม
ทำงกำรศึกษำ และงำนส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

1.6 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ : ลักษณะงำนบริหำรกำรศึกษำ ได้แก่ 
     1.6.1 กำรจัดงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงวิชำกำร ศิลปหัตถกรรมและเทคโนโลยีของนักเรียน 
     1.6.2 งำนกำรรับนักเรียนและกำรประสำนงำนกำรให้ทุนกำรศึกษำของหน่วยงำน 

     1.6.3 ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

1.7 กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร : ลักษณะงำนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ  ควำมพึงพอใจคุณภำพกำรให้บริกำร และซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในสังกัด 
กำรขับเคลื่อนจุดเน้นที่ 5 ด้ำนICT เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  (ICT for Administration 
and Schooling) 
       2. วิธีกำรและขั้นตอนในกำรให้ภำคประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 

2.1 วิเครำะห์กฎหมำย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจและลักษณะงำนที่ต้อง 
ให้ภำคประชำชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน และประสำนงำนรวมทั้งจัดท ำประกำศ 
หรือค ำสั่งแต่งตั้งภำคประชำชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ำมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนตำม 
ควำมเหมำะสม 

2.2 จัดท ำหนังสือแจ้งภำคประชำชนหรือผู้มีส่วนได้เสียซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำร 
และคณะท ำงำนให้รับทรำบค ำสั่งหรือประกำศรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับแนวทำงกำรด ำเนินงำนในหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรและคณะท ำงำน 

2.3 จัดท ำรำยงำนกำรประชุมหรือสรุปผลกำรด ำเนินงำนแจ้งให้ภำคประชำชนหรือผู้มีส่วน 
ได้เสียเข้ำมีส่วนร่วมซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนได้รับทรำบ 

2.4 รับฟังควำมคิดเห็นของภำคประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนำมพิจำรณำปรับปรุงแก้ไข 
และพัฒนำงำนตำมควำมเหมำะสม 
       3. ผู้เกี่ยวข้องในกำรให้ภำคประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมีส่วนร่วม 

3.1 บุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้รับผิดชอบงำนที่ต้องให้ภำคประชำชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย 
เข้ำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน มีหน้ำที่วิเครำะห์กฎหมำย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับภำรกิจ 
และลักษณะงำนที่ต้องให้ภำคประชำชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน และเสนอแต่งตั้งบุคคล 
ผู้แทนองค์คณะบุคคลหรือหน่วยงำน ให้เป็นคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนตำมควำมเหมำะสม ตำมหลักกำร
บริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

3.2 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ได้รับแต่งตั้งมอบหมำยให้ก ำกับดูแล 
กลุ่มภำรกิจและลักษณะงำนที่ต้องให้ภำคประชำชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ำมีส่วนร่วมและผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วยมี
หน้ำที่ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบและให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรด ำเนินงำนให้ภำคประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำ
มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ไตรมำสละ 1 ครั้ง 



47 
 

3.3 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมีหน้ำที่ติดตำมตรวจสอบและให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรด ำเนินงำนให้ภำคประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปีงบประมำณละอย่ำงน้อย 1 ครั้ง 
  

ประกำศ ณ วันท่ี 24  กุมภำพันธ์  2564 
 

 
(นายปัญญารฐัฎน ์ จนัทรก์อง) 

ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอดุรธานี เขต ๔ 
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การด าเนินการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรรมและธรรมาภิบาล(ส านักงานเขตพ้ืนที่สุจริต) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

วันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ ห้องเมตตาธรรม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต ๔ 

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

 

๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.   ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.   พิธีเขตสุจริตและการประกาศเจตจ านงเขตพ้ืนที่สุจริต ประจ าปีงบประมาณ 

   ๒๕๖๔   โดย “ดร.ปัญญารัฐฎน์  จันทร์กอง” ผอ.สพป. อุดรธานี เขต ๔ 
๐๙.๐๐-๑๐.๒๐ น.   การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 

  ด าเนินงานภาครัฐ ITA 
๑๐.๒๐-๑๐.๔๐ น.    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๑๐.๔๐-๑๒.๐๐ น.    การประชุมชี้แจงการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์   

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนและการทบทวนมาตรการ 
  การป้องกันการทุจริต  (นายสมพงษ์  แสนโคตร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
  การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔) 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐   การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการท างานให้สอดคล้องกับการท างานให้ 
               สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 

  หน่วยงานภาครัฐ (TIA)  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  (นายมงคลชัย   
  รัตนอ่อน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  
  เขต ๔ และ นางอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่   
  การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔) 

๑๔.๓๐-๑๔.๔๕   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๑๔.๔๕-๑๖.๑๕   ตัวแทนกลุ่มงาน น าเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๖.๑๕-๑๖.๓๐   สรุปผลกำรฝึกอบรม สอบถำมปัญหำและซักถำมข้อสงสัย/ปิดกำรประชุม 
 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
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กำร PLC กลุ่มกำรเงินและสินทรัพย์เพ่ือปรับปรุงกระบวนกำรและข้ันตอนกำรด ำเนินงำนของกลุ่มให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน และเพ่ือควำมถูกต้อง โปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถตรวจสอบได้ 

 

 
กลุ่มงำนกำรเงินและสินทรัพย์ (งำนพัสดุ) จัดกำรประชุมชี้แจงกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

ด้วยระบบ e-budding ที่ถูกต้องแก่ทำงโรงเรียน 
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นำยปัญญำรัฐฎน์  จันทร์กอง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔  

พร้อมด้วย นำยสมพงษ์  แสนโคตร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ 
ร่วมประชุมหำรือแนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล  
ทั้งเขตสุจริตและโรงเรียนสุจริตซึ่งกลุ่มนิเทศฯ เป็นเจ้ำภำพหลัก ทั้งนี้เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกที่ดี ไม่ทนต่อกำรทุจริต   
ให้เกิดบุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียนในสังกัด อย่ำงยั่งยืน เพ่ือกำรยกระดับผลกำรประเมิน ITA Online 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 
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นำยปัญญำรัฐฎน์  จันทร์กอง  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔  

เป็นผู้น ำในกำรด ำเนินกิจกรรมเขตสุจริต ก่อนกำรประชุมทุกครั้ง เพื่อเป็นแบบอย่ำงและแนวทำงให้ผู้บริหำร
โรงเรียนน ำสู่กำรกำรปฏิบัติ ในกำรขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนสุจริต อย่ำงเป็นรูปธรรม  
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กำรประกำศเจตจ ำนงสุจริตและกำรร่วมกันรณรงค์กำรต่อต้ำนกำรทุจริต โดยควำมร่วมมือของบุคลำกรในเขตพ้ืนที่
และผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้เกิดควำมรัก สำมัคคี และมีเจตคติท่ีดีต่อองค์กร 
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