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ค ำน ำ 
 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  ได้ด าเนินการตาม
แนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด มีการประเมินในรูปแบบออนไลน์ โดยประเมิน
จากแหล่งข้อมูล 3 แหล่ง ได้แก่ 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ส าหรับแบบ IIT) 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(ส าหรับแบบ EIT) และ 3. เว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  (ส าหรับแบบ 
OIT) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 4 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานการ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในฐานะหน่วยงานที่
รับการประเมินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการน าผลการประเมินไปวางแผนปรับปรุงหรือพัฒนาการ
ด าเนินงานในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติต่อไป ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษาและคณะท างานทุกท่านที่มีส่วน
ร่วมในการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ จนบรรลุวัตถุประสงค์ ไว้ ณ โอกาสนี้ 

 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

                                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2563 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต 4   หนา้ ค 

 
สารบัญ   

เรื่อง                                                                                                            หน้า 
    ค ำน ำ……………………………………………………………………………………………………………………………….ก 
    สำรบัญ ............................................................................................................................................... ข 
    บทสรุปส ำหรับผู้บริหาร…………………………………………………………………………………………………………….1 
 
    บทที่ 1 บทนํา ..................................................................................................................................... 4  
       ความเป็นมา ...................................................................................................................................... 4 
    บทที่ 2 เกณฑ์ ระเบียบ ขั้นตอนการประเมิน ..................................................................................... 7  
       รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน .......................................................................................................... 7 

  ตารางแสดงสรุปจํานวนข้อคําถามแต ่ละตัวชี้วัด ................................................................................  7 
 
    บทที่ 3 วิเคราะห์ผลการประเมินITA ................................................................................................ 20 
 

  3.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
       ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ..................................................................................................... 20 

       3.2 การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ในระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 24  
  3.3 แนวทางการนําเสนอผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ  
        หน่วยงานประจําปีงบประมาณมาณ พ.ศ.2563 ไปสู่การปฏิบัติงานของหน่วยงาน                  
        ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564……………………………………………………………………………………………..30  

    บทที่ 4 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ....................................................................................... 35 
 

4.1. สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที  
      การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4………………………………………………………………………………..35  
4.2 อภิปรายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่  
     การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ......................................................................................... 36  
4.3 ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงาน  
      เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4…………………………………………………………………..38  
4.4 ข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่  
     การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ......................................................................................... 38 

    บรรณานุกรม ..................................................................................................................................... 39 
 
    ภาคผนวก .......................................................................................................................................... 40 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2563 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต 4   หนา้ 1 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 ออนไลน์ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีวัตถปุระสงค์เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงหรือ
พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 4
ตลอดจนน าข้อเสนอแนะไปใช้ในการก าหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับ
นโยบายและในระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ที่ปฏิบัติงานอยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ไม่น้อยกว่า 50 คน โดยมีกรอบ
การประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่  2) การใช้งบประมาณ  3) การใช้อ านาจ  4) การใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ  5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  6) คุณภาพการด าเนินงาน  7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร    
8) การปรับปรุงระบบการท างาน  9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต   
 
ส าหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
สรุปผลได้ดังนี้ 
 1. ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  โดยภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.79 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ใน ระดับ B โดย ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  ได้คะแนนสูงสุด    
ร้อยละ 99.29  ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน
ร้อยละ  37.50 

1.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ดังนี้ 
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  ตัวชี้วัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 97.87 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
  ตัวชี้วัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 91.80 ซึ่งอยู่ในระดับ A 
  ตัวช้ีวัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 98.17 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
  ตัวช้ีวัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 97.27 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
   ตัวช้ีวัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 97.48 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.29 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
  ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 97.62 ซึ่งอยู่ในระดับAA 
  ตัวช้ีวัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 99.17 ซึ่งอยู่ในระดับ AA 
  ตัวชี้วัดที่ 9 กำรเปิดเผยข้อมูล ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 63.63 ซึ่งอยู่ในระดับ D 
  ตัวช้ีวัดที่ 10 กำรป้องกันกำรทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 37.50 ซึ่งอยู่ในระดับ F 
 2. ปัญหำและอุปสรรคกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ 
 2.1 ด้ำนบุคลำกร 
  1) ความเข้าใจในกระบวนการประเมิน ITA Online ของบุคลากรยังไม่ชัดเจน 

2) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ยังเข้าใจไม่ถูกต้อง 
และขาดความตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้รับผิดชอบหลักในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ท าให้ความพร้อมในการรับการ
ประเมิน ITA Online มีไม่เพียงพอ 

4) การให้ความส าคัญและความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ รวมถึง
ความเอาใจใส่ในข้อมูล OIT ของเจ้าหน้าที่บางคนและบางกลุ่มงานยังไม่เพียงพอ 

5) การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวตัวชี้วัดต่างๆ ยังขาดความชัดเจน 
 2.2 ด้ำนเทคนิค 
  1) ความยุ่งยากในขั้นตอนการตอบแบบ IIT และแบบ EIT  
  2) ความยุ่งยากในการน าเข้าข้อมูล OIT และการเข้าถึงข้อมูล 

3. ข้อเสนอแนะกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำออนไลน์ 
 3.1 ด้ำนบุคลำกร 

1) แจ้งกระบวนการวิธีการด าเนินงานผ่านทาง Social Network /ประชุมชี้แจงเพ่ือทบทวน

และสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประเมิน ITA Online กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นประธานที่ประชุมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการ

เตรียมรับการประเมินตามเครื่องมือประเมินประจ าปีงบประมาณ 2564 ให้เกิดความชัดเจน  

2) หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบควรให้ผู้ที่รับผิดชอบคนเดิมได้อธิบายกระบวนการ
ขั้นตอนในการประเมิน ITA Online ให้ผู้รับผิดชอบใหม่ หรือประสานที่ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการและ
ขั้นตอนการประเมิน 
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3) จัดกิจกรรมปลูกจิตส านึกรักองค์กรและก าหนดมาตรการในการสร้างความตระหนักและ
ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในส านักงาน เช่น กิจกรรมศึกษาดูงาน , กิจกรรม 
OD,กิจกรรม PLC ในแต่ละกลุ่มงาน, กิจกรรมวันกตัญญู,กิจกรรมหน้าเสาธง เป็นต้น 

4) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด แต่ละประเด็นการประเมินให้มีความชัดเจน โดยประชุม
การแบ่งหน้าที่ในแต่ละตัวชี้วัด โดยเฉพาะข้อมูลสาธารณะ (OIT) แต่ละประเด็นให้ถูกต้องและตรงกับงานอย่าง
ชัดเจน เพ่ือประสิทธิภาพการจัดท าเอกสารได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น 

5) มีการสร้างขวัญและก าลังใจกับผู้รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ โดยผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงาน นิเทศ ก ากับ ติดตามให้มีการขับเคลื่อนหรือด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 3.2 ด้ำนเทคนิค 

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีการทบทวนวิธีการใช้งานระบบ ITA Online  
2) ผู้รับผิดชอบหรือผู้ประสานงานการประเมิน ITA ควรชี้แจงและอ านวยความสะดวกใน   

การตอบแบบประเมิน 
                    3) ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  

3 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำ 
 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)  
ได้พัฒนาเครื่องมือและการประเมินเชิงบวก เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต เป็นกลไกในการสร้างความ
ตระหนักและให้หน่วยงานภาครัฐ มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  
(พ.ศ.2560 – 2564) ถือเป็นการยกระดับให้การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐเป็น“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดําเนินการ โดยมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสมและที่ผ่านมาพบว่าหลาย
หน่วยงานน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและ
ยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและ
อ านวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรม ผ่านการปฏิบัติงานอย่างมี
มาตรฐาน มีการประกาศข้ันตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน  นอกจากนี้ ในด้านการบริหาร
จัดการในหน่วยงานก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็น
ช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและสามารถยับยั้งการ
ทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
ดีขึ้นในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานในภาพรวม
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอีกด้วย 

การดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ผ่านมาถือว่าประสบความส าเร็จอย่างยิ่ง โดยได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมเป็นอย่างดี และได้รับเสียงสะท้อนว่าการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้นเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้มี
การตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ในส่วนที่ยัง
ขาดตกบกพร่อง มีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นธรรมทังบุคลากรในหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี   

 ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ได้ถูกกําหนดให้เป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตประเด็นที่ 21 การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) โดยในระยะแรกก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 85 คะแนนขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน ป.ป.ช.แล้ว  ยังเป็นหน่วยงานที่น าเครื่องมือ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)  ไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัด 
โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ ํานวน 225 เขต 
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อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA 
Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วย 
ระบบเวลาจริง Real(-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงด้านเอกสาร (paperless) 
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีรับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลให้ป็นแบบออนไลน์เต็ม               
รูปแบบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ปรับปรุงรูปแบบ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity 
and Transparency Assessment Online : ITA Online) มีการยกระดับข้อคําถามตามแบบสํารวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ (Evidence-based Integrity and Transparency Assessment : EBIT = EB1 - EB 12) มีการ 
ปรับปรุงแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Internal( Integrity and Transparency Assessment : 
IIT= 5 ตัวชี้วัด 30 ตัวชี้วัดย่อย) และแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก External( Integrity 
and Transparency Assessment : EIT = 3 ตัวชี้วัด 15 ตัวชี้วัดย่อย) ในตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทํางาน และ ด้านการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อ 
สาธารณะของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT = 2 ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดย่อย) ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ถือเป็นการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานด าเนินการพัฒนาและออกแบบการประเมินครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยากซับซ้อนในการ
น าเข้าข้อมูลและค านึงถึงความสะดวกในการตอบค าถามแบบส ารวจของผู้เกี่ยวข้องที่ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ปรับปรุงพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2563 ก าหนดให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการตามรูปแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งมีการประเมิน 3 ด้าน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ด้านการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียภายในทีมีต่อหน่วยงานตนเอง  (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT= 5 
ตัวชี้วัด 30 ตัวชี้วัดย่อย) ในตัวชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่  การใช้งบประมาณ  การใช้อํานาจ  การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริตด้านการประเมินระดับการรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มี
ต่อหน่วยงานที่ประเมิน (External  Integrity and Transparency Assessment : EIT = 3 ตัวชี้วัด 15 
ตัวชี้วัดย่อย) ในตัวช ี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทํางาน 
และ ด้านการประเมิน ระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT = 2 ตัวชี้วัด 43 ตัวชีว้ัดย่อย) ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล 
และการป้องกันการทุจริต  พบว่าสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีคะแนนผลการ
ประเมิน  มีคะแนนผลการประเมิน 78.79 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับ B  

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการด าเนินงานตามระบบคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความจ าเป็นทีจ่ะต้องสร้างการรับรู้ ความตระหนักและถือ
เป็นหน้าที่ที่จะขับเคลื่อนให้บุคลากรในสังกัดได้มีลักษณะเปิดเผยข้อมูล การมีส่วนร่วม  การจัดซื้อจัดจ้างที่
โปร่งใส การด าเนินงานตามภารกิจการปฏิบัติงานตามหน้าที่  มีเจตจ านงสุจริต  มีการจัดการแก้ไขเรื่องร้องเรียน  
ไม่มีการรับสินบน  มีการสร้างวัฒนธรรมสุจริต  มีการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  มีแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  มีการตรวจสอบถ่วงดุลภายใน มีมาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและ              
การให้บริการ ตลอดจนมีคุณธรรมในกาบริหารงานให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จึงได้จัดท าเอกสารวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: 
ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ  2563 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับบุคลากรในหน่วยงานได้มองเห็นและเข้าใจใน
จุดแข็ง จุดอ่อนในแต่ละตัวชี้วัดและสามารถน าผลการวิเคราะห์ที่ได้ มาวางแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานของ
ตนเอง  น าผลการวิเคราะห์ที่เเป็นจุดอ่อนมาพัฒนา  น าผลการวิเคราะห์ที่เป็นจุดแข็งมารักษาสภาพให้ยั่งยืนเพื่อ
ประสิทธิภาพและคุณภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ต่อไป 
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บทที่ 2 
เกณฑ์ระเบียบ ขั้นตอนการประเมิน 

 
 
 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาวิธีการประเมินให้เกิดการยกระดับค่าคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้
ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ การทุจริต 
(CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่
องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ประกอบกับการศึ กษาข้ อมู ลทางวิช าการเพ่ิ ม เติ ม  การเชื่ อม โยงให้ เกิดความต่ อ เนื่ อ งกับ เกณ ฑ์ 
การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ท าให้การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม 
รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุง
แก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI 
ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยจ าแนกตัวชี้วัดออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อ านาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการด าเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 

 
              รำยละเอียดกำรประเมิน ITA แต่ละตัวชี้วัด 

 

ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 
จ ำนวน

ข้อ
ค ำถำม 

1.กำรปฏิบัติ
หน้ำที ่

IIT I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อ ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
    เป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด 
    เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ 
ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการ ส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 
I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการ ปฏิบัติงาน ตาม

6 ข้อ 
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 
จ ำนวน

ข้อ
ค ำถำม 

ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 
    มุ่งผลส าเร็จของงาน 
    ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว 
    พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง 
I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้จากผู้มาติดต่อ 
เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่  
▪ เงิน  
▪ ทรัพย์สิน  
▪ ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความ
บันเทิง เป็นต้น  
I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ 
โดยปกต ิตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกัน ในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับ
สิ่งดังต่อไปนี้หรือไม่ มี ไม่มี  
▪ เงิน  
▪ ทรัพย์สิน  
▪ ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้เช่น การลดราคา การรับความ
บันเทิง เป็นต้น  
I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้แก่บุคคลภายนอก
หรือ ภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทน
ในอนาคต หรือไม่ มี ไม่มี  
▪ เงิน  
▪ ทรัพย์สิน  
▪ ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเป็น
กรณี พิเศษ เป็นต้น 

2.กำรใช้
งบประมำณ 

IIT I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงานของ
ท่าน มากน้อยเพียงใด 
I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึง ประเด็นดังต่อไปนี้
มากน้อยเพียงใด 
    คุ้มค่า 
    ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่า

6 ข้อ 
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 
จ ำนวน

ข้อ
ค ำถำม 

ท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 
I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา พัสดุ และการตรวจ
รับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
    โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
    เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 
I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น ดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 
    สอบถาม 
    ทักท้วง 
    ร้องเรียน 

3. กำรใช้
อ ำนำจ 

IIT I13 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม มากน้อย
เพียงใด I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ คุณภาพ
ของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม การศึกษา
ดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 
I16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัว ของผู้บังคับบัญชา 
มากน้อยเพียงใด 
I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ ถูกต้อง หรือมีความ
เสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 
I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด  
▪ ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ  
▪ มีการซื้อขายต าแหน่ง  
▪ เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

6 ข้อ 

4. กำรใช้
ทรัพย์สิน
ของรำชกำร 

IIT I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สิน ของราชการ ไปเป็น
ของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือ พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของท่าน มีความ สะดวก มากน้อยเพียงใด 
I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ ปฏิบัติงาน บุคลากรใน
หน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาต อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สิน ของราชการไปใช้
โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 
I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับ การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

6 ข้อ 
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 
จ ำนวน

ข้อ
ค ำถำม 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้ มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

5. กำรแก้ไข
ปัญหำกำร
ทุจริต 

IIT I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ ความส าคัญกับการต่อต้าน
การทุจริต มากน้อยเพียงใด 
I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ มี ไม่มี  
▪ ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ  
▪ จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อย
เพียงใด 
I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตใน
หน่วยงาน มากน้อยเพียงใด น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย น้อย มาก มากที่สุด  
▪ เฝ้าระวังการทุจริต  
▪ ตรวจสอบการทุจริต 
▪ ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต 
I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย ตรวจสอบ ทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการ ท างาน เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ในหน่วยงานของท่าน 
ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น ดังต่อไปนี้ อย่างไร 
▪ สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก  
▪ สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้  
▪ มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา  
▪ มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 

6 ข้อ 

6. คุณภำพ
กำร
ด ำเนินงำน 

EIT E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ ให้บริการแก่ท่าน 
ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย เพียงใด 
 เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 
 เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ ให้บริการแก่ท่าน กับ
ผู้มาติดต่อคนอ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียม กัน มากน้อยเพียงใด 
E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การด าเนินการ/
ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลมากน้อย
เพียงใด 

5 ข้อ 
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 
จ ำนวน

ข้อ
ค ำถำม 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การ
อนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม 
▪ เงิน 
▪ ทรัพย์สิน  
▪ ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความ
บันเทิง เป็นต้น 
E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดย ค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

7. 
ประสิทธิภำพ
กำรสื่อสำร 

EIT E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มาก
น้อยเพียงใด 
 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน 
 มีช่องทางหลากหลาย 
E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือ ข้อมูลที่สาธารณชน
ควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย เพียงใด 
E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับ การด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ 
E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัย
เกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่าง ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 
E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่ 

5 ข้อ 

8. กำร
ปรับปรุง
ระบบกำร
ท ำงำน 

EIT E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ ปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 
E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อย เพียงใด 
E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/ 
การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 
E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/ 
การให้บริการ ของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด  
E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการ ด าเนินงาน/การให้บริการ 
ให้มีความโปร่งใสมากข้ึน มากน้อยเพียงใด 

5 ข้อ 

9. กำร
เปิดเผย
ข้อมูล 

เว็บไซต์
ส านักงาน
เขตพ้ืนที่

1. โครงสร้าง 
       o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน  
       o ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น 

33 
ข้อมูล 
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 
จ ำนวน

ข้อ
ค ำถำม 

   9.1 ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

การศึกษา 
OIT 

กลุ่ม หน่วย องค์คณะบุคคล เป็นต้น 
2. ข้อมูลผู้บริหาร 
       o แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน  
       o ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ 
ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่งทางการ บริหาร
ของหน่วยงาน 
3. อ านาจหน้าที่ 
       o แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
4. แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี  
       o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น  
        o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563  
5. ข้อมูลการติดต่อ     แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้  
        o ที่อยู่หน่วยงาน  
        o หมายเลขโทรศัพท์  
        o หมายเลขโทรสาร  
        o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)  
        o แผนที่ตั้งหน่วยงาน 
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
       o แสดงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงาน เช่น 
            -  
            - พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
            - พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
และท่ี แก้ไขเพ่ิมเติม  
            - พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม - พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  
            - พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมเป็นต้น 
7. ข่าวประชาสัมพันธ์ 
       o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตาม
อ านาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน  
       o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2563  
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 
จ ำนวน

ข้อ
ค ำถำม 

8. Q & A 
       o แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ 
และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับสอบถามได้ โดยมีลักษณะ เป็น
การสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น  
       o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ 
หน่วยงาน  
9. Social Network 
      o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook หรือ 
Line หรือ Twitter หรือ Instagram เป็นต้น  
      o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ 
หนว่ยงาน 

9.2 การ
บริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์
ส านักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา 

OIT  
 
 
 
 
 
 

10. แผนด าเนินงานประจ าปี 
       o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูล 
รายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น  
       o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
11. รายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีรอบ 6 เดือน 
       o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี  
       o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ 
ด าเนินงาน เป็นต้น  
       o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
12. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
       o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี  
       o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน เช่น ผลการด าเนินการ 
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น  
       o เป็นรายงานผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
       o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ 
ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
       o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติ 
ภารกิจใด ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนดวิธีการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 
14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
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ข้อ
ค ำถำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ 
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน                            
       o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือแนวทางการ 
ปฏิบัติส าหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอน การให้บริการ
แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการ ให้บริการ และ
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น 
 15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
       o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน  
       o เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
16. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 
       o แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือ 
ภารกิจของหน่วยงาน  
       o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
17. E–Service 
       o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอ านาจ 
หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วยอ านวย  ความ
สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ  
     o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงาน 

9.3 การ
บริหารเงิน
งบประมาณ 
 

เว็บไซต์
ส านักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา 

OIT 
 
 

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
       o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี  
       o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น  
       o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
19. รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน 
       o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ าย 
งบประมาณประจ าปี  
       o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย 
งบประมาณ เป็นต้น  
       o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
       o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี   
       o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการ ใช้
จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย 
เป็นต้น  
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จ ำนวน

ข้อ
ค ำถำม 

       o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
       o แสดงแผนการจัดซื้ อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงาน จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
       o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
       o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
       o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
       o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน o มีข้อมูล
รายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ ซื้อหรือ
จ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ เสนอ ผู้
ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ และ
วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น  
       o จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ใดให้ ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)  
       o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 
       o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
       o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น  
       o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

9.4 การ
บริหารและ
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 
 

เว็บไซต์
ส านักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา 

OIT 

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
         o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ โปร่งใส
และมีคุณธรรม  
         o เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 
หรือนโยบายที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน  
         o เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
26. การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
       o แสดงการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น 
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การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตาม ภารกิจของ
หนว่ยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้า ในสายอาชีพ               
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล  
การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย ของบุคลากรใน 
หน่วยงาน เป็นต้น  
          o เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25  
          o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
       แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้  
 o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
 o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
 o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  
 o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  
 o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ  
และเป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ในปี พ.ศ. 2564 
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 
     o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
     o มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการตาม 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น  
      o เป็นรายงานผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

9.5 การ
ส่งเสริมความ
โปร่งใส 
 

เว็บไซต์
ส านักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา 

OIT 

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        o แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง 
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
        o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการ ที่
บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ ในการ
จัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา ด าเนินการ เป็น
ต้น 
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง 
ช่องทางออนไลน์  
     o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
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ข้อ
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ของหน่วยงาน 
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบประจ าปี 
     o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
     o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง 
เรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มี
เรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)  
     o เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- การเปิด
โอกาสให้เกิด
การมีส่วน
ร่วม 

 32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
     o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ 
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทาง
ออนไลน์    
     o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงาน 
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
     o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของ หน่วยงาน 
เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และร่วม
ติดตามประเมินผล เป็นต้น     
     o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

10. กำร
ป้องกันกำร
ทุจริต 
   10.1 การ
ด าเนินการ
เพ่ือป้องกัน
การทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์
ส านักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา 

OIT 

34. เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
     o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร 
หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยจัดท าอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
     o ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
     o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ 
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน  
     o เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ ความส าคัญ
กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน คุณธรรมและความ
โปร่งใส  
     o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
36. การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจ าปี 
     o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ 

10 
ข้อมูล 
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 
จ ำนวน

ข้อ
ค ำถำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้ าที่ ที่ อาจก่อให้ เกิดการทุจริตหรือก่อให้ เกิดการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  
     o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง 
และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหาร 
จัดการความเสี่ยง เป็นต้น  
     o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
37. การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
     o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ใน
กรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  
     o เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ 
ด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36  
     o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
     o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่ แสดงถึ งการเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการ 
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน  
      o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
39. แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจ าป ี 
      o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือ 
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  
      o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น  
      o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
40. รายงานการก ากับติดตาม การด าเนินการป้องกันการ ทุจริต ประจ าปี
รอบ 6 เดือน  
      o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต  
      o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ ใช้ 
ด าเนินงาน เป็นต้น  
      o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
41. รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
   o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
      o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการ 
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ตัวช้ีวัดที่ ผู้ประเมิน ประเด็นกำรประเมิน/ข้อมูล 
จ ำนวน

ข้อ
ค ำถำม 

โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเป็นต้น  
      o ใช้รายงานผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

10.2 
มาตรการ
ภายในเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์
ส านักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา 

OIT 

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
       o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
       o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง 
หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนว
ทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น  
       o มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี 
รายละเอียดต่าง ๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การ 
ก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับ  ติดตาม 
ให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 
43. การด าเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส
ภายใน หน่วยงาน 
        o แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
        o มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
ความ โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม  
        o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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บทที่ 3 
วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 

 
3.1  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4  

1) ผลการประเมิน ITA ในระดับประเทศ 
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง  
225  เขต  ได้คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 85.20 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับ A  
(Very Good) จ านวนและร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานในระดับต่างๆ ดังนี้ 
 

ระดับ จํานวนเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยละ 

AA 32 14.22 

A 85 37.78 

B 88 39.11 

C 20 8.89 

D - - 

E - - 

F - -  
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและร้อยละของเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลคะแนนการประเมินคุณ 
และความโปร่งใสในการดําเนินงาน ในระดับต่าง ๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละของเขตพ้ืนที่การศึกษาจําแนกตามระดับคะแนน 
2) ผลการประเมิน ITA ในระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้คะแนน 78.79 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม 
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และความโปร่งใน ในการดําเนินงานอยู่ในระดับ ดี  โดย ตัวชี้วัดที่ 6 การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละ
เฉลี่ย 99.29  ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อย
ละเฉลี่ย 37.50 
 

เปรียบเทียบผลการประเมิน ITA ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 
(2558-2563)  

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศ ึกษา
ประถมศกึษาอุดรธานี เขต 4 ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2563) สรุปได้ดังนี้ 

 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ผลคะแนน ITA พัฒนำกำร ผลต่ำงของคะแนน ITA 

2558 75.41 - - 
2559 83.53 เพ่ิมข้ึน 8.12 
2560 87.34 เพ่ิมข้ึน 3.81 
2561 86.58 ลดลง -0.76 
2562 81.21 ลดลง - 5.37 
2563 78.79 ลดลง - 2.24 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
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 แผนภูมิที่ 2 แสดงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4    
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3)  ผลการประเมิน ITA รายตัวชี้วัด 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากร
และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เรียงตามล าดับคะแนนได้ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมำยเหตุ 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 99.29 AA ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน 99.17 AA ผ่าน 

3 การใช้อ านาจ 98.17 AA ผ่าน 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 97.87 AA ผ่าน 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 97.62 AA ผ่าน 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 97.48 AA ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 97.27 AA ผ่าน 

2 การใช้งบประมาณ 91.80 A ผ่าน 

9 การเปิดเผยข้อมูล 63.63 D ไม่ผ่าน 

10 การป้องกันการทุจริต 37.50 F ไม่ผ่าน 

  
 

ตารางที่ 3  แสดงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงาน 
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

หมายเหตุ : คะแนนและระดับผลการประเมิน 

ระดับ คะแนน หมำยเหตุ 
AA Excellence 95.00 – 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 

D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 

E  Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 

F  Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 
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ภำพรวมระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 

 
   

 
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 รายตัวชี้วัด 
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3.2 กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน ITA ในระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 
3.2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (Internal Integrity  and 

Transparency Assessment : IIT) ตัวชี้วัดที ่1-5 ได้คะแนนเท่ากับ 94.50 AA อยู่ในระดับ (Excellence)               
บ่งชี้ให้เห็นว่าบุคลากรในหน่วยงานยึดหลักมาตรฐาน มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ด าเนินการตามขั้นตอน 
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและเท่าเทียม รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น รับผิดชอบต่องานใน
หน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงินและประโยชน์อื่นๆ และพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการรับ
สินบนได้ในอนาคต  อย่างไรก็ดี จุดที่ต้องพัฒนาไว้มีดังต่อไปนี้ 

จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85.00) จ านวน 5 ตัวชี้วัด 
1) ตัวช้ีวัดที่ 1 กำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยรวมได้คะแนนร้อยละ 97.87 การประเมินการรับรู้ของ 

บุคลากรในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึด
หลักความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นในเรื่อง
การปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานราชการอย่างเท่าเทียมกันตามมาตรฐานคุณภาพ
การให้บริการ 

2) ตัวช้ีวัดที่ 2 กำรใช้งบประมำณ  โดยรวมคะแนนได้เท่ากับร้อยละ 91.80 เป็นการประเมิน 
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการด าเนินการต่างๆ ของหน่วยงานในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการใช้
จ่ายงบประมาณ  นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึง
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
พวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุ ค่าเดินทางไปราชการ ตลอดจน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุสะท้อนให้เห็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีเป็นไปตามแผน
อย่างบรรลุวัตถุประสงค์และมีความโปร่งใส 

3) ตัวช้ีวัดที่ 3 กำรใช้อ ำนำจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 98.17 เป็นคะแนนจากการ 
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่
เกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การคัดเลือกผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งเห็นได้ว่าบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีการรับรู้เกี่ยวกับการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับสูงมาก 

4) ตัวช้ีวัดที่ 4 กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 97.27 
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรในการน าทรัพย์สินของราชการหรือของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือ
น าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งยืมโดยหน่วยงานหรือยืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขอยืมอย่างชัดเจนและสะดวก  เห็นได้ว่า
บุคลากรรับทราบและน าไปปฏิบัติและมีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการด้วย 

5) ตัวช้ีวัดที่ 5 กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต  โดยรวมได้คะแนนการรับรู้เท่ากับร้อยละ 97.48 
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริต โดยหน่วยงานมีการจัดท าแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีการสร้างการรับรู้การป้องกันการทุจริต สร้างความ
ตระหนักและร่วมกันก าหนดแผนงานการป้องกันการทุจริตระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา อย่างไรก็ดีก็ควรให้
ความส าคัญมากข้ึนในเรื่องการรับรู้สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 3.2.2  ผลกำรประเมินตำมแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (External Integrity  
and Transparency Assessment : EIT) ตัวชี้วัดที่ 6 – 8 ไดค้ะแนนเท่ากับ 98.36  AA อยู่ในระดับ 
(Excellence) บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อม่ันในการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลัก
ตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา  
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ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพวกอยู่เหนือกว่าผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการให้สินบนทั้งเป็นเงิน 
ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ดี มีจุดแข็งที่ควรพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ 

จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85) จ านวน  3  ตัวชี้วัด คือ 
1) ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภำพกำรด ำเนินงำน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  97.62 เป็น 

คะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามเวลาที่ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด เห็นได้ว่าประชาชน
หรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในการด าเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ มีการให้บริการข้อมูลที่ชัดเจน ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือประโยชน์สาธารณะ และไม่
พบว่ามีการเรียกสินบน นอกจากนี้หน่วยงานได้มีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น ซึ่งมีข้อมูล
สาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกท้ังมีช่องทางที่หลากหลาย โปร่งใส  มีการปรับปรุงวิธีการ
ขัน้ตอนการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

2) ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  99.17 จาก              
การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การสื่อสารการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ที่ไม่ซับซ้อน มีช่องทางที่หลากหลายให้ผู้รับบริการ ผู้
มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าถึง  นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับช่องทางให้ผู้ติดต่อ
ราชการสามารถติดต่อสอบถาม ให้ข้อเสนอแนะ และการร้องเรียนการทุจริตด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับ
ผู้มารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ตัวช้ีวัดที่ 8 กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  99.29   
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงระบบการท างาน การพัฒนาหน่วยงาน  ทั้งการปฏิบัติงาน กระบวนการ
ท างานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้มารับ
บริการให้มากยิ่งข้ึน และหน่วยงานควรมีการด าเนินการในเรื่องกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการ ผู้มา
ติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างต่อเนื่อง 
 3.2.3  ผลกำรประเมินตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 – 10 ได้คะแนนเท่ากับ 50.57 D อยู่ในระดับ Extremely 
Poor  บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานยังมีความบกพร่องในการวางระบบเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนรับทราบและไม่เป็นปัจจุบัน จึงต้องมีการพัฒนาระบบและวิธีการท างานเพ่ือให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้โดยมีจุดแข็งและจุดท่ีต้องพัฒนาไว้ ดังต่อไปนี้ 

จุดที่ควรพัฒนำ 
ตัวช้ีวัดที่ 9  

1.1 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐำน มีคะแนน 77.78 คะแนน  โดยส านักงานเขต 
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ไดแ้สดงข้อมูลพื้นฐานไว้บนเว็บไซต์หลักของเขตอย่างชัดเจน ดังนี้ 

-  O1 โครงสร้าง แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ 
และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น กลุ่ม หน่วย องค์คณะบุคคล เป็นต้น 

-  O2 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง                   
รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหารของ
หน่วยงาน  

- O3 อ านาจหน้าที่  แสดงข้อมูลหน้าที่ และ อ านาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
          - O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  แสดงแผนการด าเนินภารกิจของ
หน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี  มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เป็นต้น  และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564  

- O5 ข้อมูลการติดต่อ  แสดงข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน  หมายเลขโทรศัพท์  
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หมายเลขโทรสาร  ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) และ แผนที่ตั้งหน่วยงาน 
- O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน 

เช่น  พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และท่ี แก้ไขเพ่ิมเติม  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม - พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
เป็นต้น 

- O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามอ านาจ หน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2564 

- O8 Q & A แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถ
สื่อสารให้ค าตอบกับสอบถามได้ โดยมีลักษณะ เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความ
ถาม-ตอบ เป็นต้น โดยสามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน  

- O9 Social Network  แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook หรือ Line หรือ 
Twitter หรือ Instagram เป็นต้น  โดยสามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน 

1.2 ตัวช้ีวัด 9.2 กำรบริหำรงำน  มีคะแนน 62.50 คะแนน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถม ศึกษาอุดรธานี เขต 4 ไดแ้สดงข้อมูลการบริหารงานไว้บนเว็บไซต์หลักของเขตอย่างชัดเจน 
ใน 4 ประเด็น ดังนี้ 

- O10 แผนด าเนินงานประจ าปี  แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูล  
รายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น 

- O 12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี   แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี มี 
ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน เช่น ผลการด าเนินการ 

- O 16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ  แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการ 
ให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานเป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- O17 E–Service  แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอ านาจ หน้าที่ภารกิจ 
ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วยอ านวย  ความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการซึ่งสามารถเข้าถึงหรือ
เชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
  ทั้งนี้ ในส่วนของข้อมูลการบริหารงานที่ต้องปรับปรุงและพัฒนำให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
และชัดเจนกว่าที่ผ่านมาประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้ 

- O11 รายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ประจ าปีรอบ 6 เดือน  ต้องแสดงความก้าวหน้าใน             
การด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี  มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ ด าเนินงาน เป็นต้น และ เป็นข้อมูลใน
ระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- O13 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  ต้องแสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้ 
มาติดต่อกับ หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน  มีข้อมูลรายละเอียดของ       
การปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือแนวทางการ ปฏิบัติส าหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอน การให ้
บริการแผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการ ให้บริการ และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น 

- O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  ต้องแสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้ 
มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือแนวทางการ ปฏิบัติส าหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอน การให้บริการ
แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการ ให้บริการ และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น 

- O 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  ต้องแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน  
เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.3 ตัวช้ีวัดที่ 9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ  มีคะแนน 42.86 คะแนน  
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โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษาอุดรธานี เขต 4 ไดแ้สดงข้อมูลการบริหารงานไว้บนเว็บไซต์หลัก
ของเขตอย่างชัดเจน ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 

- O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน แสดงความก้าวหน้า 
ในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย  งบประมาณประจ าปี   มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ เป็นต้น และ เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

- O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี   แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปี   มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการ  ใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย เป็นต้น เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ 
จัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  แสดงประกาศตามที่หน่วยงาน 
จะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ 
เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 25634 

ทั้งนี้ ในส่วนของข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณทีต่้องปรับปรุงและพัฒนำให้ถูกต้อง  
ครบถ้วน สมบูรณ์และชัดเจนกว่าที่ผ่านมาประกอบด้วย 3 ประเด็น ดังนี้ 

- O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ต้องแสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มี 
ระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณตาม
ประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น และเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ 
หน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง 
วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่ เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลง เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น โดยจ าแนกข้อมูลเป็นราย
เดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) และเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

- O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของ 
หน่วยงานมีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
และเป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.4 ตัวช้ีวัดที่ 9.4 กำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  มีคะแนน 75.00 
คะแนน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษาอุดรธานี เขต 4 ไดแ้สดงข้อมูลการบริหารงานไว้บน
เว็บไซต์หลักของเขตอย่างชัดเจน ใน 2 ประเด็น ดังนี้ 

- O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมาย 
หรือ วัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ โปร่งใสและมีคุณธรรม  เป็นนโยบายของ
ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่
ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล ดังนี้  1) หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2) หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร 3) หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 4) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 5) หลักเกณฑ์
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ และเป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ในปี พ.ศ. 2564 

ทั้งนี้ ในส่วนของข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทีต่้องปรับปรุงและพัฒนำให้ 
ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์และชัดเจนกว่าที่ผ่านมาประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังนี้ 

- O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ต้องแสดงการด าเนินการตาม 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2563 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต 4   หนา้ 28 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตาม 
ภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้า ในสายอาชีพ  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล  การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย ของบุคลากรใน 
หน่วยงาน เป็นต้น โดยจะต้อง เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 
ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 และเป็น
การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี  ต้องแสดงผลการบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากรบุคคลมีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการตาม นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น และ เป็นรายงานผล       
การด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส  มีคะแนน 60.00 คะแนน  โดย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ไดแ้สดงข้อมูลพ้ืนฐานไว้บนเว็บไซต์หลักของเขต
อย่างชัดเจน ดังนี้ 

- O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  แสดงคู่มือหรือแนวทาง                       
การด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน                    
มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการ ที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียด
ขั้นตอนหรือวิธีการ ในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา ด าเนินการ เป็นต้น 

- O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอก 
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทาง
ออนไลน์ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

- O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี  แสดงข้อมูลสถิติเรื่อง 
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง เรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) และเป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

  จุดอ่อน 
     ตัวช้ีวัดที่ 10 

1.1 ตัวช้ีวัดที่ 10.1 กำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต  มีคะแนน 75.00 
คะแนน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษาอุดรธานี เขต 4 ไดแ้สดงข้อมูลการบริหารงานไว้บน
เว็บไซต์หลักของเขตอย่างชัดเจน ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

- O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค าม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ 
บริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดท าอย่างน้อย 2 ภาษา 
ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 

- O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ  
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ ความส าคัญกับการปรับปรุง 
พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน คุณธรรมและความโปร่งใส เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง  
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่าง
ชัดเจน เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจ าปี แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกัน     
การทุจริตหรือ พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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   -  O40 รายงานการก ากับติดตาม การด าเนินการป้องกันการ ทุจริต ประจ าปีรอบ 6 เดือน แสดง
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการด าเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ด าเนินงาน เป็นต้น  เป็น
ข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ทั้งนี้ ในส่วนของข้อมูลการการด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตทีต่้องปรับปรุงและพัฒนำให้ 
ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์และชัดเจนกว่าที่ผ่านมาประกอบด้วย 3 ประเด็น ดังนี้ 

- O36 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจ าปี ต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการ 
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง 
และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหาร  จัดการความเสี่ยง เป็นต้น และเป็น         
การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต้องแสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง 
ถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ 
ด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 และเป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี  แสดงผลการด าเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ เช่น ผลการด าเนินการ โครงการ
หรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเป็นต้น โดยใช้
รายงานผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.2 ตัวช้ีวัดที่ 10.2 มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต มีคะแนน 0.00 คะแนน 
โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษาอุดรธานี เขต 4 ไดแ้สดงข้อมูลการบริหารงานไว้บนเว็บไซต์หลัก
ของเขตอย่างชัดเจน ใน 1 ประเด็น ดังนี้ 

- O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  แสดงการวิเคราะห์ผลการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563       
มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง  หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น  แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น           
มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผล
การวิเคราะห์ฯ โดยมี รายละเอียดต่าง ๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับ ติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

ทั้งนี้ ในส่วนของข้อมูลมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตทีต่้องปรับปรุงและพัฒนำให้ 
ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์และชัดเจนกว่าที่ผ่านมาประกอบด้วย 1 ประเด็น ดังนี้ 

- O43 การด าเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงานแสดงผล 
การด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดการ
น ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมเป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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3.3 แนวทำงกำรน ำเสนอผลจำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ไปสู่กำรปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้องพัฒนาตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

ตัวช้ีวัด ประเด็นกำรประเมิน ประเด็นที่พัฒนำ 
ตัวชี้วัดที่ 9.2 
การบริหารงาน 

1. แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
แผนด าเนินงานประจ าปี 
2. มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า 
เช่น ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละ 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ี
ใช้ด าเนินงาน 
3. เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4. แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนิน 
งานประจ าปี 
5. มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน
เช่น ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม 
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็น
ต้น 
6. เป็นรายงานผลการด าเนินงานของ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
7. รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการ 
ให้บริการ 
8. ผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 
ตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 

1. มีการก าหนดติดตาม การด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ทุกรายไตรมาส 
2. แจ้งผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนโครงการ/
กิจกรรม ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
โครงการ/กิจกรรม หลากหลายช่องทางทุก
เดือน เพ่ือไม่ให้เกิดการล่าช้าในการปฏิบัติ 
3. รายงานการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในแต่ละรายไตร
มาสให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมรายงานผล
การด าเนินงานทุกครั้งที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
5. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
6. ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการเพ่ือ
ส ารวจความพึงพอใจผู้รับบริการ 
7. ก าหนดช่องทางการตอบความพึงพอใจเพ่ือ
น ามาใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนาการให้บริการ 
8. ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามโครงการ 
กิจกรรมขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายที่ 
ก าหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นกำรประเมิน ประเด็นที่พัฒนำ 
ตัวชี้วัดที่ 10 
การป้องกันการ 
ทุจริต 

1.เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
2.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
3.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
4.การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงทุจริต 
5.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

1. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการ 
ป้องกันการทจุริตอย่างต่อเนื่อง 
2. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในและ 
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนิน 
การป้องกันการทุจริต 
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6.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 
7.รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการ 
ป้องกันในการทุจริต 
8.รายงานผลการด าเนินการป้องกันการ 
ทุจริต 
9.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ 
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
10.การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม 
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

3. มีช่องทางให้บุคลากรภายในและ 
ภายนอกสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ให้ข้อเสนอแนะ /ร้องเรียนได้ 
4. การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตาม 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความ 
โปร่งใส ประจ าปีงบประมาณให้ทุกกลุ่ม/ 
หน่วย บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมใน 
การด าเนินงาน 
5. การพัฒนาองค์ความรู้และแนวทาง 
ในการป้องกันความเสี่ยงในการทุจริต 
โดยเชิญวิทยากรจากส านักงานปปช.จังหวัดมา
ให้ความรู้กับบุคลากร 
6. มีการก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสให้ครอบคลุมทุกภารกิจงานและ
ลดความเสียงจากการทุจริต และก าหนด
ผู้รับผิดชอบ มีการก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
7. มีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผล 
การด าเนินงานด้านการป้องกันการ 
ทุจริตอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
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แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"การกระท าที่ถือเป็นเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน" 
 

ร้อยละ 90 ของจ านวน
บุคลากร 
ที่เข้าร่วมการประชุมมีความ
ตระหนักและปฏิบัติหน้าที่ 
ให้เป็นไปตามแนวทางเรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

บุคลากรทุกระดับของ 
สพป.อด.4 ได้รับการ
ปรับฐานความคิดให้มี
จิตส านึกและพฤติกรรม
ที่สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม
จริยธรรม สู่การเป็น
บุคคลต้นแบบ 
 

20,000          กลุ่มนิเทศฯ 
 

2.เสวนาการปลูกฝังและ
สร้างจิตส านึกและ
ค่านิยมในการต่อต้าน
และไม่ทนต่อการทุจริต 
หัวข้อ "เขตสุจริต ไม่คิด
คอร์รัปชัน" 

ร้อยละ 90 ของจ านวน
บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
เสวนามีความตระหนัก รับรู้ 
เข้าใจ มีค่านิยมสุจริต และ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
แนวทางเขตสุจริต 
 

บุคลากรของ สพป.อด.4
ที่เข้าร่วมจกรรมมีความ
ตระหนักรู้ และได้รับ
การปลูกฝังให้มีทัศนคติ
และค่านิยมทีไ่ม่ยอมรับ
การทุจริต 
 
 

20,000          กลุ่มนิเทศฯ 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

3.พัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินด้าน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน 
- การประชุมเชิงฏิบัติการ
วิเคราะห์ผลการประเมิน 
ITA ปี 2563 
- การประชุมเตรียมความ
พร้อมรับการะมิน ITA 
ประเด็นการเปิดเผย
ข้อมูล (Open Data)
ประจ าปี 2564 
- การประชุมชี้แจงให้
ปฏิบัติตามแนวทางการ 
ประเมินคุณ ธรรมและ
ความโปร่งใสฯ 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา (ITA) 
ประจ าปี 2564  

- บุคลากรทุกระดับของ 
สพป .อด .4 ตระหนั ก
เห็นความส าคัญและมี
ความพร้อมส าหรับรับ
การประเมิน ITA 
- สพป.อด.4 มีผลการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ITA) 
ประจ าปี 2564 มากกว่า 
85 คะแนน 

20,000          กลุ่มนิเทศฯ 

 

4. การจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปี 
2564 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปี 2564 

สพป.อด.4 มีแผนปฏิบัติ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ประจ าปี 2564  จ านวน 
1 ต้นฉบับ 
 

-          กลุ่มนิเทศฯ 
 

กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
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ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

5. สร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
แนวสร้างสรรค์เพ่ือให้
เข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ 
และกระตุ้นให้ประชาชน
รู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
การต่อต้านการทุจริต 
 

จ านวนรูปแบบ 
การประชาสัมพันธ์ 
ในด้านการต่อต้านการ 
ทุจริต เพ่ือสร้างการรับรู้ 

มีสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ี
ดีในองค์กรและ
สาธารณชนให้เกิดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการ
ท างานด้านการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริต
อย่างหลากหลาย เช่น  
โรลอัพขนาด 1.2 x 2.4 
เมตร ภายใต้หัวข้อ 
“สพป.อด.4 โปร่งใส ไร้
ทุจริต Zero 
Corruption” , 
ข่าวประชาสัมพันธ์(e -
news)เป็นต้น 

20,000          กลุ่มอ ำนวยกำร 

 

 
 
**หมายเหต*ุ*การกําหนดโครงการ/กิจกรรม กําหนดตามผลการวิเคราะห์การประเมินITA 2020 ซ่ึงจะนํารายละเอยีดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้กาํหนดขึน้ในเอกสารฉบับนี้ เสนอในที่ประชุมของคณะกรรมกจัดท 
แผนปฏิบตัิการของสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต 4 เพื่อการจัดสรรงบประมาณด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อไป  
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บทที่ 4 

 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 
4.1. สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกำรด ำเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ออนไลน์ (Integrity  and Transparency Assessment Online: ITA Online) จ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสใน                
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน 
ได้แก่ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน และกลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ไม่น้อยกว่า 50 คน โดยมีกรอบการประเมิน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่  

1) การปฏิบัติหน้าที่  
2) การใช้งบประมาณ  
3) การใช้อ านาจ   
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
6) คุณภาพการด าเนินงาน 
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
9) การเปิดเผยข้อมูล และ  
10) การป้องกันการทุจริต 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ สรุปผลได้ดังนี้  
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  โดยภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.79 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานอยู่ในระดับ B โดย ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละ 99.29  ส่วน
ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ  37.50 

2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  ดังนี้ 

2.1 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal 
Integrityand Transparency Assessment : IIT) ตัวชี้วัดที่ 1-5 ได้คะแนนเท่ากับ 94.50 อยู่ในระดับ A 
(Very good) เมื่อพิจารณาแต่ละตัวชีวัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ     
ในภาพรวมได้คะแนน เฉลี่ยร้อยละ 98.17  ซึ่งอยู่ในระดับ AA รองลงมาคือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.87  ซึ่งอยู่ในระดับ AA รองลงมาคือ  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาทุจริต   
ในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.48 ซึ่งอยู่ในระดับ AA รองลงมาคือ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ ในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.27 ซึ่งอยู่ในระดับ AA และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ าสุด ได้แก่ 
ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ ในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.80 ซึ่งอยู่ในระดับ A ตามล าดับ 
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2.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity   
and Transparency Assessment : EIT) ตัวชี้วัดที่ 6-8 ได้คะแนนเท่ากับ 98.36  อยู่ในระดับ AA (Excellence)  
เมื่อพิจารณาแต่ละตัวชีวัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  
ในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.29 ซึ่งอยู่ในระดับ AA  รองลงมาคือ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร ในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.17 ซึ่งอยู่ในระดับ AA และต่ าสุดคือ ตัวชี้วดัที่ 6 คุณภาพการ
ด าเนินงาน ในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.62 ซึ่งอยู่ในระดับ AA ตามล าดับ 

2.3. ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้คะแนนเท่ากับ 50.57  อยู่ในระดับ E 
(Extremely Poor) เมื่อพิจารณาแต่ละตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผย
ข้อมูล ในภาพรวมได้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 63.63 ซึ่งอยู่ในระดับ D  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 9.1) ข้อมูลพ้ืนฐานร้อยละ 77.78 รองลงมาคือ 9.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ร้อยละ 75.00  และข้อที่ได้คะแนนต่ าสุด คือ 9.3) การบริหารเงินงบประมาณ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.80  
และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละ
เฉลี่ย 37.50 ซึ่งอยู่ในระดับ D เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 10.1) การด าเนินการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.00 และข้อที่ได้คะแนนต่ าสุดคือ 10.2) มาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ตามล าดับ 

จากการสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต 
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ข้างต้น จะเห็นได้ว่าการด าเนินงานตามระบบคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.79 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการด าเนินงานอยู่ในระดับ B (Good) บ่งชี้ให้เห็นว่าบุคลากรในหน่วยงานยึดหลักมาตรฐาน   
มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดและเท่าเทียม 
รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งม่ัน เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ  
การไม่มีพฤติกรรมการเรียกรับเงินและให้ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ และพฤติกรรมความเสี่ยงที่อาจจะ
ก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต ส่งผลให้ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการด าเนินงาน
ของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่
ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่น าผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามี
การเรียกรับสินบน ทั้งเป็นเงินทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ อย่างไรก็ตาม
หน่วยงานยังมีความบกพร่องในการวางระบบเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ 
และไม่เป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่
สามารถเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผล ท าให้ต้องมีการพัฒนาระบบและวิธีการท างานเพ่ือให้ได้ตามจุดมุ่งหมาย
ที่ตั้งไว้ 
 
4.2 อภิปรายผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในกํเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 

จากการสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การประเมินตามแบบ 
วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIT) และการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT) พบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจน ามา
อภิปรายผลดังต่อไปนี้ 

ผลจากการประเมินทั้ง 3 ด้านพบว่าผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตัวชี้วัดที่ 9-10 ได้คะแนนต่ าสุด ซึ่งได้ 
คะแนนเท่ากับ 50.57  อยู่ในระดับ D (Poor) เมื่อพิจารณาแต่ละตัวชีวัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด 
ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 63.63 ซึ่งอยู่ในระดับ D เมื่อพิจารณา 
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รายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเรียงตามล าดับ  ดังนี้ ได้แก่ ข้อ 9.1) ข้อมูลพื้นฐาน เป็นคะแนนจากการเผยแพร่
ข้อมูลพ้ืนฐาน คือ โครงสร้าง ข้อมูลผู้บริหาร อ านาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูล
การติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ได้แก่ 
Q&A และ Social Network          มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.78  ข้อ 9.4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.00 ข้อ 9.2) การ
บริหารงาน เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงาน แผนด าเนินงานประจ าปี รายงานการก ากับ 
ติดตาม การด าเนินงาน ประจ าปีรอบ 6 เดือนรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการปฏิบัติได้แก่ การมีคู่มือ
หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การให้บริการข้อมูลที่เผยแพร่ คือ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติ
การให้บริการ รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ และ E-Service ดังนี้ 1) ได้คะแนนจาก
รายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินงานประจ าปีรอบ 6 เดือน มี 3 ประเด็น คือ (1) แสดงความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี (2) มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน (3) เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 
เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2)ได้คะแนนจากรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี มี 3 ประเด็น คือ 
(1) แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี (2) มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน เช่น ผล
การด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น (3) ได้คะแนนจากการรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการซึ่งแสดงผลส ารวจ
ความพึงพอใจการให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.50  และข้อที่ได้คะแนนต่ าที่สุด ได้แก่ ข้อ 9.3) การบริหารเงินงบประมาณ 
เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีคือ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
รายงานการก ากับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี
และ  ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.80 ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยรองลงมา คือ ข้อ 9.5) การส่งเสริมความโปร่งใส่ ได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูล การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ประกอบด้วย แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี การ
เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประกอบด้วยการแสดงช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่สามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ และการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วม
ด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล ซึ่งเป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ในภาพรวมได้คะแนนร้อย
ละเฉลี่ย 37.50 ซึ่งอยู่ในระดับ F เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 10.1) การ
ด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.00 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเปิดเผย
การด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบใน 2 ประเด็น คือ(1) การด าเนินการเพื่อป้องกัน
การทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหารการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกัน
การทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีการด าเนินการ เพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต           
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปีรอบ 6 เดือน รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี และข้อที่ได้คะแนนต่ าสุดคือ 10.2)  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต โดยรวมได้คะแนน 0 ซึ่งเป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริตภายในหน่วยงาน 2 ประเด็น คือ (1) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
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ประกอบด้วย การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน  
ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงาน มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องตาม
ผลการวิเคราะห ์การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการก าหนด
แนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย ผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีการ
ก าหนดมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริตดังนี้ 1) มีการก าหนด ติดตาม การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทุกรายไตรมาส 2) แจ้งผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนโครงการ/
กิจกรรม ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในโครงการ/กิจกรรม หลากหลายช่องทางทุกเดือน เพ่ือไม่ให้เกิดการล่าช้า
ในการปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในแต่ละรายไตรมาสให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ 
และ 3)ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รายงานผลการด าเนินงานทุกครั้งที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
4.3 ปัญหาและอุปสรรคการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงาน เขตพื้นที ่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 

4.3.1 บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ยังขาดความ 
ตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

4.3.2 การจัดท าแผนงาน/โครงการต่างๆ ยังขาดความชัดเจน 
4.3.3 ขาดการน าผลการวิเคราะห์ในปีที่ผ่านมาไปสู่การปฏิบัติและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
4.3.4 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่างๆ ยังขาดความชัดเจน 

 

4.4 ข้อเสนอแนะกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนนิงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 

4.4.1 สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีการประชุมบุคลากรใน 
หน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นประธานที่ประชุม เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการเตรียม 
รับการประเมินตามเครื่องมือประเมินประจ าปีงบประมาณ 2564 ให้เกิดความชัดเจน 
   4.4.2 น าผลการวิเคราะห์ผลการประเมินในปีที่ผ่านมา มาสู่การปฏิบัติ โดยน าผลวิเคราะห์การ 
ประเมินปีงบประมาณ 2563 ชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบได้รับทราบร่วมกันถึง จุดที่ควรพัฒนา จุดแข็ง ของแต่ละตัว 
ชี้วัด (OIT) เพ่ือให้เตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินในปีงบประมาณ 2564 ได้อย่างถูกต้อง 

4.4.3 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด แต่ละประเด็นการประเมินให้มีความชัดเจน โดย 
ประชุมการแบ่งงานในแต่ละตัวชี้วัด (OIT) แต่ละประเด็นให้ถูกต้องและตรงกับงานอย่างชัดเจน เพ่ือ 
ประสิทธิภาพของการจัดท าเอกสารได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น 

4.4.4 มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงาน อย่างสม่ าเสมอ ผู้บริหาร 
สูงสุดของหน่วยงาน นิเทศ ก ากับ ติดตาม และสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด (OIT) ให้มีการ 
ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง 
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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)           
ระดับส 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 ากับดูแลตัวชี้วัด 
 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 
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9) นำยบุญโรม  ปัญญำกุล ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ     กรรมกำร 
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 ศึกษำนเิทศก์                                    กรรมกำร/เลขำนุกำร 
๑3) นำยมนตรี  จันทะพงษ์ เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล                    กรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 มีหน้าที ่ อ ำนวยกำร ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ  แก้ไขปัญหำในกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
บรรลุวัตถุประสงค์ตำมตัวชี้วัด และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ 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 แสดงแผนผังแสดงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของหน่วยงำนที่เป็นปัจจุบัน   

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

อ ำนวยกำร นำงสนม เสริฐผล 
นำงพนำวัลย์ สิทธิโคตร 

นำยพิทักษ์พร  พำนศรี 

O2 ข้อมูลผู้บริหำร o แสดงข้อมูลของผู้บริหำรสูงสุดหรือหัวหน้ำหน่วยงำน  และผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำร
บริหำรของหน่วยงำน 
o แสดงข้อมูล  อย่ำงน้อยประกอบด้วยชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง รูปถ่ำย เบอร์โทรศัพท์  
และท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

อ ำนวยกำร นำงสนม เสริฐผล 
นำงพนำวัลย์ สิทธิโคตร 

นำยพิทักษ์พร  พำนศรี 

O3 อ ำนำจหน้ำที่ o แสดงข้อมูลหน้ำที่และอ ำนำจของหน่วยงำนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด อ ำนวยกำร นำงสนม เสริฐผล 
นำงพนำวัลย์ สิทธิโคตร 

นำยพิทักษ์พร  พำนศรี 

O4 แผนยุทธศำสตร์หรือ
แผนพัฒนำหน่วยงำน 

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

นโยบำยและ
แผน 

นำยมงคลชัย  รัตนอ่อน 
น.ส. อมรำ  จันทะไทย 

นำยพงษ์พัฒน์ วงษ์ลุน 
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O5 ข้อมูลกำรติดต่อ แสดงข้อมูลกำรติดต่อ อย่ำงน้อยประกอบด้วย   
o ทีอ่ยู่หน่วยงำน   
o หมำยเลขโทรศัพท์   
o หมำยเลขโทรสำร   
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) ที่สำมำรถติดต่อได้ 
o แผนที่ตั้งหน่วยงำน 

ICT นำยสมพงษ์  แสนโคตร 
นำยบุญโรม  ปัญญำกุล 

นำยมนตรี  จันทะพงษ์ 

O6 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง o แสดงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติงำน ของหน่วยงำน ที่เป็น
ปัจจุบัน  อย่ำงน้อยประกอบด้วย 
   - รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักไทย พุทธศักรำ 2560  
   - พรบ. กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
   - พรบ. ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และท่ี แก้ไข
เพ่ิมเติม   
  - พรบ.ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม    
  - พรบ.กำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545   
  - พรบ.ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เป็นต้น 

ICT นำยสมพงษ์  แสนโคตร 
นำยบุญโรม  ปัญญำกุล 

นำยมนตรี  จันทะพงษ์ 

O7 ข่ำวประชำสัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจ หน้ำที่หรือ
ภำรกิจของหน่วยงำน   
o เป็นข้อมูลข่ำวสำรที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

อ ำนวยกำร นำงสนม เสริฐผล 
นำงพนำวัลย์ สิทธิโคตร 

นำยพิทักษ์พร  พำนศรี 
น.ส.พักตร์ศิริ  สีละบุตร 

O8 Q&A o แสดงต ำแหน่งบนเว็บไซด์ของหน่วยงำนที่บุคคลภำยนอกสำมำรถสอบถำมข้อมูลต่ำง 
ๆ ได้ และหน่วยงำนสำมำรถสื่อสำรให้ค ำตอบกับสอบถำมได้ โดยมีลักษณะ เป็นกำร
สื่อสำรได้สองทำง เช่น Web board, กล่องข้อควำมถำม-ตอบ  เป็นต้น   

ICT นำยสมพงษ์  แสนโคตร 
นำยบุญโรม  ปัญญำกุล 

นำยมนตรี  จันทะพงษ์ 
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O9 Social Network o แสดงต ำแหน่งบนเว็บไซด์ของหน่วยงำนที่สำมำรถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ำยสังคม
ออนไลน์ของหน่วยงำน เช่น Facebook หรือ Line หรือ Twitter หรือ Instagram 
เป็นต้น 

ICT นำยสมพงษ์  แสนโคตร 
นำยบุญโรม  ปัญญำกุล 

นำยมนตรี  จันทะพงษ์ 

O10 แผนด ำเนินงำน
ประจ ำปี 

o แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูล รำยละเอียดของ
แผนฯ เช่น โครงกำรหรือกิจกรรม งบประมำณท่ีใช้ ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร เป็นต้น   
o เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นโยบำยและ
แผน 

นำยมงคลชัย  รัตยอ่อน 
น.ส. อมรำ  จันทะไทย 

นำยพงษ์พัฒน์ วงษ์ลุน 

O11 รำยงำนกำรก ำกับ 
ติดตำม กำร
ด ำเนินงำน ประจ ำปี  
รอบ 6 เดือน 

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

นโยบำยและ
แผน 

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 โครงกำรหรือ
กิจกรรม ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตำม
เป้ำหมำย เป็นต้น   
o เป็นรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นโยบำยและ
แผน 

นำยมงคลชัย  รัตยอ่อน 
น.ส. อมรำ  จันทะไทย 

นำงอุไรพร  พิมพำแสง 

O13 คู่มือหรือมำตรฐำน
กำร ปฏิบัติงำน 

o แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนใช้ ยึดถือปฏิบัติให้
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ทุกกลุ่ม/ทุกหน่วยงำน 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติ ภำรกิจใด ส ำหรับ
เจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนต ำแหน่งใด ก ำหนดวิธีกำร ขั้นตอนกำรปฏิบัติอย่ำงไร เป็นต้น 

ทุกกลุ่ม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 

O14 คู่มือหรือมำตรฐำน
กำร ให้บริกำร 

o แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติที่ผู้รับบริกำรหรือผู้มำติดต่อกับ หน่วยงำนใช้เป็น
ข้อมูลในกำรขอรับบริกำรหรือติดต่อกับหน่วยงำน  o มีข้อมูลรำยละเอียดของกำร
ปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือแนวทำงกำร ปฏิบัติส ำหรับกำรให้บริกำร ประเภทงำนให้บริกำร 

ทุกกลุ่ม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
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ขั้นตอน กำรให้บริกำรแผนผัง/แผนภูมิกำรให้บริกำร ระยะเวลำที่ใช้ในกำร ให้บริกำร 
และผู้รับผิดชอบในกำรให้บริกำร เป็นต้น 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติกำร 
ให้บริกำร 

o แสดงข้อมูลสถิติกำรให้บริกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำน   
o เป็นข้อมูลกำรให้บริกำรที่เกิดข้ึนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ทุกกลุ่ม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 

O16 รำยงำนผลกำรส ำรวจ
ควำม  
พึงพอใจกำรให้บริกำร 

o แสดงผลส ำรวจควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือ ภำรกิจของ
หน่วยงำน   
o เป็นรำยงำนผลของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

อ ำนวยกำร นำงสนม เสริฐผล 
นำงพนำวัลย์ สิทธิโคตร 

น.ส.พิสมัย  เครือเกำะ 

O17 E–Service o แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถขอรับบริกำรตำมอ ำนำจ หน้ำที่ภำรกิจของ
หน่วยงำนผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เพ่ือช่วยอ ำนวย ควำมสะดวกแก่ผู้ขอรับบริกำร  
o สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงำน 

ICT นำยสมพงษ์  แสนโคตร 
นำยบุญโรม  ปัญญำกุล 

นำยมนตรี  จันทะพงษ์ 

O18 แผนกำรใช้จ่ำย 
งบประมำณประจ ำปี 

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

กำรเงินและ
สินทรัพย์ 

 

นำงสนม  เสริฐผล 
น.ส.สุพิชพร  ติดสุข 

น.ส.สุพิชพร  ติดสุข 

O19 รำยงำนกำรก ำกับ
ติดตำม กำรใช้จ่ำย
งบประมำณ  รอบ 6 
เดือน 

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

กำรเงินและ
สินทรัพย์ 

 

นำงสนม  เสริฐผล 
น.ส.สุพิชพร  ติดสุข 

น.ส.สุพิชพร  ติดสุข 

O20 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำย 
งบประมำณประจ ำปี 

o แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี  o มีข้อมูล
รำยละเอียดสรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เช่น ผลกำร ใช้จ่ำยงบประมำณ ปัญหำ 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ ตำมเป้ำหมำย  
o เป็นรำยงำนผลของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กำรเงินและ
สินทรัพย์ 

นโยบำยและ
แผน 

นำงสนม  เสริฐผล 
นำยมงคลชัย  รัตนอ่อน 

น.ส.สุพิชพร  ติดสุข 
น.ส.อมรำ  จันทะไทย 
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O21 แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
หรือแผนกำรจัดหำ
พัสดุ 

o แสดงแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุตำมที่หน่วยงำน จะต้อง
ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560    
o เป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กำรเงินและ
สินทรัพย์ 

 

นำงสนม  เสริฐผล 
น.ส.สุพิชพร  ติดสุข 

น.ส.นันท์นภัส  รชต
รุ่งเรือง 

O22 ประกำศต่ำง ๆ 
เกี่ยวกับ กำรจัดซื้อจัด
จ้ำงหรือ กำรจัดหำ
พัสดุ 

o แสดงประกำศตำมที่หน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติ กำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกำศ เชิญชวน ประกำศผลกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง เป็นต้น o เป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กำรเงินและ
สินทรัพย์ 

 

นำงสนม  เสริฐผล 
น.ส.สุพิชพร  ติดสุข 

น.ส.นันท์นภัส  รชต
รุ่งเรือง 

O23 สรุปผลกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง หรือกำรจัดหำ
พัสดุ รำยเดือน 

o แสดงสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน (แบบ สขร.1) 
o มีข้อมูลรำยละเอียดผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เช่น งำนที่ซื้อหรือจ้ำง วงเงินที่ ซื้อหรือจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีกำรซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่ เสนอ ผู้ได้รับกำร
คัดเลือกและรำคำท่ีตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง เป็นต้น   
o จ ำแนกข้อมูลเป็นรำยเดือน (กรณีไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนใดให้ ระบุว่ำไม่มี
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง)    
o เป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กำรเงินและ
สินทรัพย์ 

 

นำงสนม  เสริฐผล 
น.ส.สุพิชพร  ติดสุข 

น.ส.นันท์นภัส  รชต
รุ่งเรือง 

O24 รำยงำนผลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง หรือกำรจัดหำ
พัสดุประจ ำปี 

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

กำรเงินและ
สินทรัพย์ 

 

นำงสนม  เสริฐผล 
น.ส.สุพิชพร  ติดสุข 

น.ส.นันท์นภัส  รชต
รุ่งเรือง 

O25 นโยบำยกำรบริหำร 
ทรัพยำกรบุคคล 

o แสดงกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยหรือแผนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ที่มี
จุดมุ่งหมำยหรือ วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีควำม 

บริหำรงำน
บุคคล 

นำยมงคลชัย  รัตนอ่อน 
นำยหลักกำร สีพำพันธ์ 

นำยหลักกำร สีพำพันธ์ 
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โปร่งใสและมีคุณธรรม   
o เป็นนโยบำยหรือแผนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่ยังบังคับใช้ใน
หน่วยงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
o เป็นนโยบำยหรือแผนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของผู้บริหำรสูงสุดที่
ก ำหนดในนำมของหน่วงงำน 

O26 กำรด ำเนินกำรตำม
นโยบำย กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

o แสดงกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล อย่ำงน้อย
ประกอบด้วย กำรวำงแผนก ำลังคน กำรสรรหำคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงำนตำม ภำรกิจ
ของหน่วยงำน กำรพัฒนำบุคลำกร กำรสร้ำงทำงก้ำวหน้ำ ในสำยอำชีพ กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร กำรประเมินผล กำรปฏิบัติงำน กำรส่งเสริม
จริยธรรมและรักษำวินัย ของบุคลำกรใน หน่วยงำน  
o เป็นกำรด ำเนินกำรที่มีควำมสอดรับกับนโยบำยกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล หรือเป็นไปตำมกิจกรรมที่อยู่ภำยใต้ นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตำม
ข้อ O25   
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

บริหำรงำน
บุคคล 

นำยมงคลชัย  รัตนอ่อน 
นำยหลักกำร สีพำพันธ์ 

นำยหลักกำร สีพำพันธ์ 

O27 หลักเกณฑ์กำรบริหำร
และ พัฒนำทรัพยำกร
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ดังนี้  
o หลักเกณฑ์กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร   
o หลักเกณฑ์กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร   
o หลักเกณฑ์กำรพัฒนำบุคลำกร   
o หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร   
o หลักเกณฑ์กำรให้คุณให้โทษและกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ   
o เป็นหลักเกณฑ์ท่ียังใช้บังคับในหน่วยงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

บริหำรงำน
บุคคล 

นำยมงคลชัย  รัตนอ่อน 
นำยหลักกำร สีพำพันธ์ 

นำยหลักกำร สีพำพันธ์ 
นำงสมจิต  ไพรหลวง 

O28 รำยงำนผลกำรบริหำร o แสดงผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล   บริหำรงำน นำยมงคลชัย  รัตนอ่อน นำยหลักกำร สีพำพันธ์ 
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และ พัฒนำทรัพยำกร
บุคคล ประจ ำปี 

o มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรด ำเนินกำร เช่น ผลกำรด ำเนินกำรตำม นโยบำยกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล ผลกำรวิเครำะห์กำรบริหำรและ พัฒนำทรัพยำกรบุคคล เป็น
ต้น   
o เป็นรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

บุคคล นำยหลักกำร สีพำพันธ์ นำงสมจิต  ไพรหลวง 

O29 แนวปฏิบัติกำรจัดกำร 
เรื่องร้องเรียนกำร
ทุจริต และประพฤติมิ
ชอบ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน   
o มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน เช่น รำยละเอียดวิธีกำร ที่บุคคลภำยนอกจะ
ท ำกำรร้องเรียน รำยละเอียดขั้นตอนหรือวิธีกำร ในกำรจัดกำรต่อเรื่องร้องเรียน ส่วน
งำนที่รับผิดชอบ ระยะเวลำ ด ำเนินกำร เป็นต้น 

กฎหมำยและ
คดี 

นำยชำญณรงค์  สำวงศ์
นำม 

นำยชำญณรงค์  สำวงศ์
นำม 

O30 ช่องทำงแจ้งเรื่อง
ร้องเรียน กำรทุจริต
และประพฤติ มิชอบ 

o แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ กำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนผ่ำนทำง ช่องทำงออนไลน์   
o สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงำน 

กฎหมำยและ
คดี 

นำยชำญณรงค์  สำวงศ์
นำม 

นำยชำญณรงค์  สำวงศ์
นำม 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียน กำรทุจริต
และประพฤติ มิชอบ
ประจ ำปี 

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำน   
o มีข้อมูลควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน เช่น จ ำนวนเรื่อง เรื่องท่ีด ำเนินกำร
แล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน)   
o เป็นข้อมูลในระยะเวลำ 6 เดือนแรกปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

กฎหมำยและ
คดี 

นำยชำญณรงค์  สำวงศ์
นำม 

นำยชำญณรงค์  สำวงศ์
นำม 

O32 ช่องทำงกำรรับฟัง 
ควำมคิดเห็น 

o แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นต่อกำร ด ำเนินงำนตำม
อ ำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจของหน่วยงำนผ่ำนทำง ช่องทำงออนไลน์   
o สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงำน 

อ ำนวยกำร นำงสนม เสริฐผล 
 

นำงพนำวัลย์ สิทธิโคตร 

O33 กำรเปิดโอกำสให้เกิด o แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรเปิดโอกำสให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มี นโยบำยและ นำยมงคลชัย  รัตนอ่อน น.ส.อมรำ  จันทะไทย 
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กำร มีส่วนร่วม ส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของ หน่วยงำน เช่น ร่วมวำงแผน ร่วมด ำเนินกำร 
ร่วมแลกเปลี่ยน ควำมคิดเห็น และร่วมติดตำมประเมินผล เป็นต้น    
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผน  

O34 เจตจ ำนงสุจริต ของ
ผู้บริหำร 

o แสดงเนื้อหำเจตนำรมณ์หรือค ำม่ันว่ำจะปฏิบัติหน้ำที่และบริหำร หน่วยงำนอย่ำง
ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล โดยจัดท ำอย่ำงน้อย 2 ภำษำ 
ได้แก่ ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ  
o ด ำเนินกำรโดยผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงำน 

นิเทศ ติดตำมฯ นำยสมพงษ์  แสนโคตร 
นำยไพบูลย์  ค ำกันยำ 

นำงอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์ 

O35 กำรมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหำร 

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

นิเทศ ติดตำมฯ 
อ ำนวยกำร 

นำยสมพงษ์  แสนโคตร 
นำยไพบูลย์  ค ำกันยำ 
นำงพนำวัลย์  สิทธิ
โคตร 

นำงอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์ 
น.ส.พักตร์ศิริ  สีละบุตร 
 

O36 กำรประเมินควำม
เสี่ยง กำรทุจริต
ประจ ำปี 

o แสดงผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติ หน้ำที่ที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำน   
o มีข้อมูลรำยละเอียดของผลกำรประเมิน เช่น เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง และระดับของ
ควำมเสี่ยง มำตรกำรและกำรด ำเนินกำรในกำรบริหำร จัดกำรควำมเสี่ยง เป็นต้น   
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นิเทศ ติดตำม 
ฯ 

ตรวจสอบ 

นำยสมพงษ์  แสนโคตร 
นำยไพบูลย์  ค ำกันยำ 
 

น.ส.มะลิวรรณ  ประ
สมศรี 
นำงอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์ 

O37 กำรด ำเนินกำรเพ่ือ
จัดกำร ควำมเสี่ยงกำร
ทุจริต 

o แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ในกรณีที่อำจ
ก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกันระหว่ำง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำน   
o เป็นกิจกรรมหรือกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกับมำตรกำรหรือกำร ด ำเนินกำรเพ่ือ

นิเทศ ติดตำม 
ฯ 

ตรวจสอบ 

นำยสมพงษ์  แสนโคตร 
นำยไพบูลย์  ค ำกันยำ 
 

น.ส.มะลิวรรณ  ประ
สมศรี 
นำงอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์ 
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บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมข้อ O36   
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

O38 กำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรม องค์กร 

o แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรเสริมสร้ำง วัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนมีทัศนคติ ค่ำนิยมในกำร ปฏิบัติงำนอย่ำงซ่ือสัตย์สุจริต อย่ำง
ชัดเจน ไม่น้อยกว่ำ 5 กิจกรรม  
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นิเทศ ติดตำมฯ 
อ ำนวยกำร 

นำยสมพงษ์  แสนโคตร 
นำยไพบูลย์  ค ำกันยำ 
นำงพนำวัลย์  สิทธิ
โคตร 

นำงอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์ 
น.ส.พักตร์ศิริ  สีละบุตร 
 

O39 แผนปฏิบัติกำร
ป้องกัน กำรทุจริต
ประจ ำปี 

o แสดงแผนปฏิบัติกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันกำรทุจริตหรือ พัฒนำด้ำนคุณธรรม
และควำมโปร่งใสของหน่วยงำน   
o มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ เช่น โครงกำร กิจกรรม งบประมำณ ช่วงเวลำ
ด ำเนินกำร เป็นต้น   
o เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นิเทศ ติดตำมฯ 
นโยบำยและ

แผน 

นำยสมพงษ์  แสนโคตร 
นำยมงคลชัย  รัตนอ่อน 

น.ส.อมรำ  จันทะไทย 
นำงอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์ 
 

O40 รำยงำนกำรก ำกับ
ติดตำม กำร
ด ำเนินกำรป้องกันกำร 
ทุจริต  ประจ ำปีรอบ 
6 เดือน 

o แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน กำรทุจริต   
o มีข้อมูลรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ เช่น ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำร แต่ละ
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดงบประมำณท่ีใช้ ด ำเนินงำน เป็นต้น   
o เป็นข้อมูลในระยะเวลำ 6 เดือนแรก ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นิเทศ ติดตำมฯ 
นโยบำยและ

แผน 

นำยสมพงษ์  แสนโคตร 
นำยมงคลชัย  รัตนอ่อน 

น.ส.อมรำ  จันทะไทย 
นำงอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์ 
 

O41 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำร ป้องกัน
กำรทุจริตประจ ำปี 

o แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต   
o มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินกำร เช่น ผลกำรด ำเนินกำร โครงกำรหรือ
กิจกรรม ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตำม
เป้ำหมำยเป็นต้น   
o ใช้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นิเทศ ติดตำมฯ 
นโยบำยและ

แผน 

นำยสมพงษ์  แสนโคตร 
นำยมงคลชัย  รัตนอ่อน 

น.ส.อมรำ  จันทะไทย 
นำงอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์ 
 

O42 มำตรกำรส่งเสริม o แสดงกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของ พัฒนำครูฯ นำยสมพงษ์  แสนโคตร นำงสมจิต  ไพรหลวง 



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2563 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต 4   หนา้ 52 

คุณธรรม และควำม
โปร่งใสภำยใน 
หน่วยงำน 

หน่วยงำนภำครัฐ ในปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓   o มีข้อมูลรำยละเอียดกำรวิเครำะห์ 
เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้อง
พัฒนำให้ดีขึ้น แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำน เป็นต้น   
o มีมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส ภำยในหน่วยงำนให้
ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตำมผลกำรวิเครำะห์ฯ โดยมี รำยละเอียดต่ำง ๆ เช่น กำรก ำหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กำร ก ำหนดขั้นตอนหรือวิธีกำรปฏิบัติ กำรก ำหนดแนว
ทำงกำรก ำกับ ติดตำม ให้น ำไปสู่กำรปฏิบัติและกำรรำยงำนผล เป็นต้น 

นิเทศ ฯ นำยไพบูลย์  ค ำกันยำ 
 

นำงอ้อยทิพย์  สุรภักดิ์ 
 

O43 กำรด ำเนินกำรตำม 
มำตรกำรส่งเสริม
คุณธรรม และควำม
โปร่งใสภำยใน 
หน่วยงำน 

o แสดงผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ ควำมโปร่งใสภำยใน
หน่วยงำน   
o มีข้อมูลรำยละเอียดกำรน ำมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและควำม โปร่งใสภำยใน
หน่วยงำนในข้อ O42 ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม    
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

พัฒนำครูฯ 
นิเทศ ฯ 

นำยสมพงษ์  แสนโคตร 
นำยไพบูลย์  ค ำกันยำ 
 

นำงสมจิต  ไพรหลวง 
นำงอ้อยทิพย์  สุรภักด์ิ 
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ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ 
เรื่อง เจตจ ำนงในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมำภิบำล 

------------------------------------------------  
เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๐ พระรำชกฤษฎีกำว่ำ

ด้วย หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำร
ป้องกันและ ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)รวมทัง้ให้สอดคล้องกับกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ ขอแสดงเจตจ ำนงใน
กำร บริหำรงำนตำมกฎหมำย ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมำภิบำล เพ่ือเป็นนโยบำย
และแนวปฏิบัติ ส ำหรับบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔  ดังนี้ 

๑. ด้ำนกำรปฏิบัติหน้ำที่  
บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔  ต้องปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ 

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ อย่ำงมีคุณธรรมโดยยึดหลักตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมโปร่งใส ด ำเนินกำร
ตำมท่ี กฎหมำยก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด และให้บริกำรกับประชำชนหรือผู้มำขอรับบริกำรกับหน่วยงำน   
โดยไม่หวัง สิ่งตอบแทนที่มิควรได้  

๒. ด้ำนกำรใช้งบประมำณ  
บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ ต้องส ำนึกและตระหนักถึง 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณแผ่นดินว่ำเป็นงบประมำณท่ีได้มำจำกเงินภำษีของรำษฎร โดยมีกำรใช้จ่ำยอย่ำง
เหมำะสม และประหยัด ตำมแนวทำงหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับหน่วยงำนที่ก ำกับ 
ดูแลและรับผิดชอบ ด้ำนงบประมำณกำรเบิก -จ่ำย และกำรพัสดุ ต้องด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้  

๓. ด้ำนกำรใช้อ ำนำจ  
ผู้บังคับบัญชำทุกหน่วยงำนทุกระดับชั้นกำรบังคับบัญชำ มีกำรมอบหมำยงำน ประเมินผล          

กำรปฏิบัติงำน คัดเลือกบุคลกำรเพื่อปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้งสั่งกำร ก ำกับ ดูแล      
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชำปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่ขัดต่อกฎหมำย ระเบียบหรือบังคับต่ำงๆ อย่ำงถูกต้องและชอบ
ธรรม  

๔. ด้ำนกำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔  ต้องใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร       

เพ่ือประโยชน์ในรำชกำร ไม่น ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมำย ระเบียบ
หรือ ข้อบังคับต่ำงๆ หรือยินยอมให้บุคคลใดน ำไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน ในทำงที่ไม่ถูกต้อง
และ ไม่เหมำะสม 

๕. ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต  
ทุกกลุ่มงำนต้องด ำเนินกิจกรรมและโครงกำรต่ำงๆ ตำมแนวทำงของแผนปฏิบัติกำรว่ำด้วยกำร

ป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติกำรว่ำป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต และประพฤติมิชอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 
๔ และมำตรกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งร่วมกัน สอดส่องและแก้ไขปัญหำทุจริต เพ่ือให้ปัญหำกำร
ทุจริตลดลงและหมดไปในที่สุด 
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๖. ด้ำนคุณภำพกำรด ำเนินงำน  
บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔  ทุกคนต้องปฏิบัติหน้ำที่

ตำมท่ี ตนเองรับผิดชอบโดยยึดหลัก มำตรฐำนกำรด ำเนินงำน ขั้นตอน และระยะเวลำที่กฎหมำย 
ระเบียบหรือข้อ บังคับ ต่ำงๆ ก ำหนดไว้ เพื่อให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลกับกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  

๗. ด้ำนประสิทธิภำพกำรสื่อสำร  
ทุกกลุ่มงำนต้องด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลของกลุ่มงำนที่ต้องเผยแพร่ต่อสำธำรณชน โดยจัดให้มี

ช่องทำง กำรสื่อสำรกับประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำรกับกลุ่มงำน ซึ่งประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ข่ำวสำรต่ำงๆ ที่ทำง รำชกำรแจ้งได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

๘. กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน  
ทุกกลุ่มงำนต้องด ำเนินกำรปรับปรุง พัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้กระบวนกำรงำนของ

กลุ่มงำนมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว ทันสมัย สำมำรถให้ควำมสะดวกแก่ประชำชน ผู้รับบริกำรหรือผู้มำ
ติดต่อกับหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดควำมพึงพอใจและส่งเสริมให้ประชำชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีหรือ
ผู้รับบริกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร ด ำเนินภำรกิจส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี 
เขต ๔ พร้อมทั้งเสริมสร้ำงภำพลักษณ์  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ และกลุ่มงำนในสังกัดให้มีควำมโปร่งใส เพื่อ
สร้ำง ภำพลักษณ์ ทัศนคติ และควำมเชื่อมั่น ของประชำชนที่ดีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ 

๙. ด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูล  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ ด ำเนินกำรน ำข้อมูลที่ประชำชนควร

ทรำบ และเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี 
เขต ๔ ไว้ใน เว็บไซต์หน่วยงำนในสังกัด ได้แก่ข้อ มูลพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ ข่ำวประชำสัมพันธ์ ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรกับประชำชน (Social 
Network) ข้อมูลแผนกำรด ำเนินงำนข้อมูล ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรให้บริกำรข้อ มูลแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณประจ ำปี  ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงข้อมูลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ข้อมูล
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต และช่องทำงกำรมีส่วนร่วมของ ประชำชน เพ่ือเป็นกำรแสดงถึง
ควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี 
เขต ๔ 

๑๐. ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต  
บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ ต้องด ำเนินภำรกิจของ

ตนเอง ตำมแนวทำงของเจตจ ำนงในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีหลักธรรมำภิ
บำล          กำรด ำเนินงำนทุกภำรกิจต้องปรำศจำกกำรทุจริตและสำมำรถตรวจสอบได้ พร้อมทั้ง
เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ ให้เป็นองค์กรที่
ปรำศจำกกำรทุจริตและประพฤติ มิชอบ มีควำมมั่นคงในควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตำมหลักธรรมำภิ
บำล มีควำมม่ันคั่งในคุณธรรม จรรยำ ของข้ำรำชกำร และมีควำมยั่งยืนในกำรรับใช้สังคมไทยทำงด้ำน
กำรศึกษำ  

ทั้งนี้บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ ซ่ึง
ประกอบด้วย ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร    ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำวทุกคน ต้องรับทรำบ
และปฏิบัติตำมเจตจ ำนงในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและมีธรรมำภิบำลอย่ำง
เคร่งครัด พร้อมทั้งประชำสัมพันธ์ในทุกช่องทำงกำรสื่อสำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
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ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔       ให้สำธำรณชนรับทรำบ และกำรไม่ปฏิบัติตำมเจตจ ำนงในกำร
บริหำรงำนดังกล่ำว ให้ผู้บังคับบัญชำ ตักเตือนน ำไปประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน  หรือสั่งให้
ได้รับกำรพัฒนำ  หรือรำยงำนให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 
๔  ทรำบเพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำร  ทำงวินัย  

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ ณ วันที่  ๔ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

(นำยปัญญำรัฐฎน์ จันทร์กอง) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต ๔ 
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Announcement of Udonthani Primary Educational Service Area office 4 

Subject : The intention of managing with honesty, transparency and good governance 
------------------------------------------------ 

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

the director of Udonthani Primary Educational Service Area office 4, would 
like to express my intention in the administration of the law with honesty, 
transparency and good governance to be a policy and guideline for personnel of 
Udonthani Primary Educational Service Area office 4, as follows  

1. Performance  
Personnel of Udonthani Primary Educational Service Area office 4 must perform 

duties as government officials with morality by adhering to the standards of 
performance with transparency Strictly follow the law and provide services to people 
or people who come to request services with the agency. Without expecting the 
reward that should not be.  

2. The use of budget  
Personnel of Udonthani Primary Educational Service Area office 4 must be 

aware and aware of the expenditure of the national budget that is derived from the 
taxpayer's money with appropriate and economical spending according to the 
sufficiency economy philosophy. Together with the supervisory agencies take care and 
be responsible for budgeting, disbursement and supplies must be carried out with 
transparency and verification.  

3. The use of power  
Commander of all departments, all levels of command have assignments, 

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

4. The use of government property  
Personnel of Udonthani Primary Educational Service Area office 4 must use 

government property for the benefit of the government, do not use government 
property to illegally exploit regulations or allow any person to use for personal 
benefits or others in the wrong and inappropriate way. 
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5. Corruption problem solving  
All work groups must carry out various activities and projects in accordance 

with the guidelines of the Action Plan on Prevention and Suppression of Corruption 
Phase 3 (2017 - 2021), Action Plan on Prevention and Suppression of Corruption and 
Misconduct of Udonthani Primary Educational Service Area office 4 and measures 
various associated together with monitoring and solving corruption problems, in order 
to reduce corruption and eventually disappear.  

6. Quality of operation  
Personnel of Udonthani Primary Educational Service Area office 4 must comply 

with their own responsibilities by adhering to the standard of operation, procedures 
and time period required by law or regulations are set to be completed resulting in 
efficiency and effectiveness in performing official duties.  

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

8. Improvement of work system  
All work groups must improve develop operational systems in order to make 

the work process of the work group efficient, fast, modern, able to provide 
convenience to the people service recipients or persons who come in contact with 
the agency to ensure satisfaction and encourage people, stakeholders or service 
recipients participate in the mission of Udonthani Primary Educational Service Area 
office 4, as well as enhance the image of Udonthani Primary Educational Service Area 
office 4, and the work group to be transparent. In order to create good image, attitude 
and confidence of the people in Udonthani Primary Educational Service Area office 4.  

9. Information disclosure  
Udonthani Primary Educational Service Area office 4 implemented the 

information that the public should know and is useful for carrying out the mission of 
Udonthani Primary Educational Service Area office 4 on the website of the Office, such 
as Basic data, communication channels with the public (social network) information, 
operational plans, information on procedures or services annual budget expenditure 
plan, information procurement information, human resource management and 
development information on handling of fraud complaints and public participation 
channels. In order to show the transparency in the administration and operation of the 
Udonthani Primary Educational Service Area office 4. 

10. Anti-corruption  
Personnel of Udonthani Primary Educational Service Area office 4 have to carry 

out their own missions in accordance with the guidelines of the intention to manage 
with integrity, transparency and good governance. All operations must be free from 
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corruption and can be verified as well as enhancing the organization culture of 
Udonthani Primary Educational Service Area office 4 to be an organization without 
corruption and misconduct. Have stability in honesty, transparency according to good 
governance. Have a strong sense of virtue Government ethics and have sustainability in 
serving Thai society in education.  

In this regard, personnel under Udonthani Primary Educational Service Area 
office 4, consisting of government officer, government employee, permanent 
employees and all temporary employees must acknowledge and comply with the will 
of manage with honesty, transparency and good governance. And publicize in all 
communication channels of Udonthani Primary Educational Service Area office 4 for 
public acknowledgment and failure to comply with the intent of such management to 
the commander to be used for consideration of postponement of salary or order to 
be developed or reported to the director of Udonthani Primary Educational Service 
Area office 4, to be considered for disciplinary action.  

This announcement is hereby issued on  4th  january 2021          
 
 

           (Mr.Panyarat  Chankong) 
Director of Udonthani Primary Educational Service Area Office 4 
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