
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 

ตามที่ คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ได้พิจารณาผลการประเมิน
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4  ออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 แล้วเห็นว่าควรมีการด าเนินการ  ก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ขึ้น โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ออนไลน์   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง ก าหนดมาตรการ และพัฒนาบุคลากรในโอกาสต่อไป 
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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“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับ
หน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสมและที่ผ่านมาพบว่าหลาย
หน่วยงานน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและ
ยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและ
อ านวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรม ผ่านการปฏิบัติงานอย่างมี
มาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน  นอกจากนี้ ในด้านการบริหาร
จัดการในหน่วยงานก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็น
ช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและสามารถยับยั้งการ
ทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐทั่ว
ประเทศดีขึ้นในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานใน
ภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่ผ่านมาถือว่าประสบความส าเร็จอย่างยิ่ง โดยได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมเป็นอย่างดี และได้รับเสียงสะท้อนว่าการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้นเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้มีการ
ตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ในส่วนที่ยังขาด
ตกบกพร่อง มีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นธรรมทังบุคลากรในหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี   

 ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ได้ถูกก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 21 การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) โดยในระยะแรกก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 85 คะแนนขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการ 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน ป.ป.ช.แล้ว  ยังเป็นหน่วยงานที่น า
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)  ไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัด 



โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 225 
เขต อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA 
Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้
ด้วย ระบบเวลาจริง Real(-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้านเอกสาร 
(paperless) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีรับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลให้เป็นแบบ
ออนไลน์เต็มรูปแบบ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ปรับปรุงรูปแบบ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity 
and Transparency Assessment Online : ITA Online) มีการยกระดับข้อค าถามตามแบบส ารวจหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ (Evidence-based Integrity and Transparency Assessment : EBIT = EB1 - EB 12) มี
การ ปรับปรุงแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Internal( Integrity and Transparency 
Assessment : IIT= 5 ตัวชี้วดั 30 ตัวชี้วัดย่อย) และแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
External( Integrity and Transparency Assessment : EIT = 3 ตัวชี้วัด 15 ตัวชี้วัดย่อย) ในตัวชี้วัด
คุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน และ ด้านการประเมิน
ระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อ สาธารณะของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT = 2 ตัวชี้วัด ตัวชีว้ัดย่อย) ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ถือเป็นการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 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  การใช้อ านาจ  การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริตด้านการประเมินระดับการรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน (External  Integrity and Transparency Assessment : EIT = 3 ตัวชี้วัด 15 ตัวชี้วัด
ย่อย) ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน และ ด้าน
การประเมิน ระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT = 2 ตัวชี้วัด 43 ตัวชีว้ัดย่อย) ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและ การ
ป้องกันการทุจริต พบว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีคะแนนผลการประเมิน  
มีคะแนนผลการประเมิน 78.79 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับ B  

 

 



บทที่ 2 
กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมิน 

ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 ประจ ำปี 2663 

1) ข้อมูลพื้นฐำนของผู้เข้ำรับกำรประเมิน    
(1.1)  ผู้รับการประเมินแบบส ารวจความคิดเห็น Internal Integrity  

and Transparency Assessment Online (IIT Online) จ านวน 63  คน    
(1 .2 )   ผู้ รั บกา รประ เมิ นแบบส า ร วจคว ามคิ ด เห็ น  External Integrity and 

Transparency Assessment Online (EIT Online) จ านวน 180  คน    
(1.3)  หัวข้อการประเมิน Open Data Integrity  and Transparency Assessment 

(OIT) จ านวน 43 ข้อ     

2) ผลกำรประเมินในภำพรวม  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ออนไลน์  ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 78.79 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการด าเนินงานอยู่ในระดับ B โดย ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนสูงสุด ร้อย
ละเฉลี่ย 99.29 ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ ตัวที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน
ร้อยละเฉลี่ย 37.00  

ภำพรวมระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 

 
 

แผนภูมิ แสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 รายตัวชี้วัด 



 

จากข้อมูลข้างต้นแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวม 
วิเคราะห์ตาม ค่าน้ าหนักคะแนนของแต่ละแหล่งข้อมูล พบว่า แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ที่มีสัดส่วนค่าน้ าหนักคะแนน สูงสุด ได้แก่ แบบ EIT มีค่าน้ าหนักคะแนน 29.61 (คิดเป็นร้อยละ 
98.69) รองลงมา ได้แก่  แบบ IIT มีค่าน้ าหนัก มีค่าน้ าหนักคะแนน 28.95 (คิดเป็นร้อยละ 96.52) และ 
แบบ OIT มีค่าน้ าหนักคะแนน 20.23  (คิดเป็นร้อยละ 43.50) มีสัดส่วนค่าน้ าหนักคะแนนต่ าสุด  

๓) เปรียบเทียบผลกำรประเมิน ITA ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุดรธำนี เขต 4(2558-2563)  

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี 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 

 

4) ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำออนไลน์ รำยเขตตรวจรำชกำร 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ออนไลน์เขตตรวจราชการที่ 10 จ านวน 15 เขต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 อยู่ในล าดับที่ 12  

 

5) ผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน                
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4 กำรศึกษำออนไลน์ จ ำแนกตำมตัวช้ีวัดกำรประเมิน  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความ
คิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจากเอกสารหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ
ส 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 

 

1.4 สรุปผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ออนไลน์  สรุปผลได้ดังนี้  

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  โดยภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.79 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับ B โดย ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละ 
99.29  ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ  
37.50 

2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 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) เมื่อ
พิจารณาแต่ละตัวชีวัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ     ในภาพรวมได้
คะแนน เฉลี่ยร้อยละ 98.17  ซึ่งอยู่ในระดับ AA รองลงมาคือ ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  ภาพรวมได้คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 97.87  ซึ่งอยู่ในระดับ AA รองลงมาคือ  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาทุจริต   ในภาพรวมได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.48 ซึ่งอยู่ในระดับ AA รองลงมาคือ ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ใน
ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.27 ซึ่งอยู่ในระดับ AA และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ าสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2  
การใช้งบประมาณ ในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.80 ซึ่งอยู่ในระดับ A ตามล าดับ 
 
 



2.2 ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity   
and Transparency Assessment : EIT) ตัวชี้วัดที่ 6-8 ได้คะแนนเท่ากับ 98.36  อยู่ในระดับ AA 
(Excellence) เมื่อพิจารณาแต่ละตัวชีวัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบ
การท างาน  ในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.29 ซึ่งอยู่ในระดับ AA  รองลงมาคือ ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร ในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.17 ซึ่งอยู่ในระดับ AA และต่ าสุดคือ ตัวชี้วัดที่ 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) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ร้อยละ 75.00  และข้อที่ได้คะแนนต่ าสุด คือ 9.3) การบริหารเงินงบประมาณ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
42.80  และตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทจุริต ในภาพรวมได้
คะแนนร้อยละเฉลี่ย 37.50 ซึ่งอยู่ในระดับ D เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 
10.1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.00 และข้อที่ได้คะแนนต่ าสุดคือ 
10.2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ตามล าดับ 

 
1.5 อภิปรำยผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 4  ออนไลน์   

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 
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเรียงตามล าดับ  ดังนี้ ได้แก่ ข้อ 9.1) ข้อมูลพ้ืนฐาน 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) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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 ข้อมูลเชิง
สถิติการให้บริการ 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 ความก้าวหน้า
การด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด 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 ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น (3) ได้คะแนนจากการรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการซึ่ง
แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน เป็นรายงานผลของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.50  และข้อที่ได้คะแนนต่ าที่สุด ได้แก่ ข้อ 9.3) การ
บริหารเงินงบประมาณ เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีคือ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีรายงานการก ากับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจ าปีและ  ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.80 ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยรองลงมา คือ ข้อ 9.5) การ
ส่งเสริมความโปร่งใส่ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูล การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบประจ าปี การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประกอบด้วยการแสดงช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่
สามารถแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ และการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น 
ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล ซึ่งเป็นการด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ใน
ภาพรวมได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 37.50 ซึ่งอยู่ในระดับ F เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
คือ 10.1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.00 เป็นคะแนนจากการเผยแพร่
ข้อมูลเพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบใน 2 ประเด็น คือ(1) การ
ด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหารการประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีการด าเนินการ เพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปีรอบ 6 เดือน 
รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี และข้อที่ได้คะแนนต่ าสุดคือ 10.2)  มาตรการภายใน
เพ่ือป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนน 0 ซึ่งเป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลมาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 2 ประเด็น คือ (1) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการ
น าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ



โปร่งใสภายในหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การ
ก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล 
การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย ผลการ
ด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดการน า
มาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีการก าหนดมาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริตดังนี้ 1) มี
การก าหนด ติดตาม การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ทุกรายไตรมาส 2) แจ้งผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในโครงการ/
กิจกรรม หลากหลายช่องทางทุกเดือน เพ่ือไม่ให้เกิดการล่าช้าในการปฏิบัติ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณท่ีใช้ในแต่ละรายไตรมาสให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ และ 3)ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
รายงานผลการด าเนินงานทุกครั้งที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3  

กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร 

1.กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ปีงบประมำณ 2564   
ได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ซึ่งผ่านการถอดบทเรียนและการประชุมวางแผนเพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังต่อไปนี้ 

1.1 การประกาศเจตจ านงเขตสุจริต  
   1) จัดท าประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหารโดยแสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค าม่ันว่า จะปฏิบัติ

หน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดท า 2 ภาษา 
ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  (แนบเอกสารในภาคผนวก) 

  2) การแสดงเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร โดยมีเจตนารมณ์และค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
หน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเป็นแบบอย่างให้บุคลากรใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 รับทราบและเกิดความตระหนัก ในการปฏิบัติ
หน้าที่และการปฏิบัติตน เพ่ือต่อต้านการทุจริต   (แนบภาพกิจกรรม) 

  3) การแสดงสัญลักษณ์ของผู้บริหาร ผู้บริหารน าบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพ่ือให้บุคลากรทุกคนใน
หน่วยงานมีความตระหนักและ ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน   (แนบภาพ
กิจกรรม) 

  4) เผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปรับทราบเจตจ านง โดยประกาศเจตจ านงเผยแพร่ในเว็บไซต์      
www.udon4 .go.th และท าหนังสือ แจ้งเวียนให้สถานศึกษาในสังกัดรับทราบเจตจ านงดังกล่าว รวมทั้งท า
ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่เจตจ านง และท ารูปภาพสัญลักษณ์ของหน่วยงานเพ่ือต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ     
(แนบภาพกิจกรรม) 

1.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม
หน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  

   1) ผู้บริหารเป็นผู้น าในการกล่าวค าปฏิญญาเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต และมีการเข้าแถวเคารพธง
ชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวค าปฏิญญาเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต อย่างสม่ าเสมอ เพื่อปลูกจิตส านึกให้
บุคลากรในการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล   (แนบภาพกิจกรรม) 

   2) ผู้บริหารเป็นประธานในการ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการเพ่ือประกอบ  
การพิจารณาเลื่อน เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา  
โดยมอบหลักการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตามหลักคุณธรรม และตรวจสอบได้    (แนบภาพกิจกรรม) 

   3) ผู้บริหารร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ร่วมกับ โรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ โดยยึดหลักการท างานในหน้าที่ต่อประชาชนและสังคมโดยรวม  
(แนบภาพกิจกรรม) 

   4) ผู้บริหารร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน 



   5) ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบัน โดยร่วมท าบุญตักบาตร ร่วมพิธีถวายลงนามพระพรใน
หลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ ตามวาระและโอกาส 

1.3 การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น  

  1) การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       - ผู้บริหารปฐมนิเทศพนักงานราชการทั่วไปและข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้สอน เพ่ือสร้างความ

เข้า ในเก่ียวกับหน้าที่ การปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย และมีจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

       - ผู้บริหารเป็นประธานการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ปี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่    
ก.ค.ศ.ก าหนด 

   2) เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่เจ้าหน้าที่ ได้แก่  
       - กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง โดยพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา ยึดหลักวิชาการและ

จรรยาวิชาชีพ ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ชอบธรรม เสียสละ  
       - ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา แยกเรื่องส่วนตัวออกจาก

หน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อประชาชน ต่อผลการ ปฏิบัติงาน ต่อองค์กรและ
ต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบราชการ 

       - โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างกลไกและวิธีการท างานขององค์กรให้ชัดเจน ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 

       - ไม่เลือกปฏิบัติ บริการด้วยความเสมอภาค เน้นความสะดวก รวดเร็วและประหยัด ปฏิบัติต่อผู้
มารับบริการด้วยความเมตตา เอื้อเฟ้ือ ถูกต้องและมีน้ าใจ  

   3) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ท างานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์เกิดผลดีต่อ หน่วยงานและส่วนรวม 
ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่า เน้นการท างานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการประเมินผลตามตัวชี้วัดของ
งาน 

        - จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

         - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ออกนิเทศติดตามการเตรียม
ความพร้อมให้สถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์โควิด 

         - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
แบบออนไลน์ โดยมีผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 ร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งมีแต่ละกลุ่มสรุปภาระงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือซ้อมความเข้าใจให้กับสถานศึกษาในสังกัด
ทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

   4) ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน เพ่ือเป็น แบบอย่างที่ดี
ให้แก่บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 และโรงเรียนในสังกัด 



   5) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตน สร้างค่านิยมสร้างสรรค์เป็น
คุณธรรมประจ าใจที่เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงยึดถือ เพื่อให้การปฏิบัติงานภาครัฐ บังเกิดผลตามแนวทางของแผน
ปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ และการสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

       - ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวค าปฏิญาณตน “เขตสุจริต” เพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน 

       - ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
ร่วมท าบุญตักบาตร เพ่ือความเป็นสิริมงคลในชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องในวันส าคัญและโอกาสพิเศษ
ต่างๆ ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนๆ และประชาชนในอ าเภอบ้านผือ ณ บริเวณส่วนราชการบ้านผือหน้าส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

       - ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4 
ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. เป็นประจ าทุกวันพุธ โดยพร้อมเพียงกัน
เป็นประจ า เพ่ือรับข่าวสารและแนวทางการการปฏิบัติงานที่ดีของโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

       - การเดินรณรงค์การต่อต้านการทุจริตและประกาศเจตจ านงสุจริต ในงานกีฬาสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่ “จตุรภาคีเกมส์” 
      6) การจัดกิจกรรมวันกตัญญู (วันเกษียณราชการและวันสงกรานต์) โดยจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจอันดี  เกิดความรักสามัคคีในหน่วยงานและรักองค์กร 
      7) การจัดประชุมกลุ่มงาน (PLC) เพ่ือยกระดับการท างานในทุกมิติให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

   1.4 การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น  
      1) การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และมาตรการป้องกันการรับ

สินบน 
      2) การประเมินความเสี่ยงการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกัน ระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และแนวทางป้องกันความเสี่ยงการด าเนินงาน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

      3) มีมาตรการด าเนินงานในหน่วยงานภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยของบุคลากรในส านักงาน เช่น การก าหนดให้เข้าออกทางเดียว เพื่อแสกนบุคลคลที่เข้าออก      
การก าหนดให้มาตรการส าหรับผู้มาติดต่อราชการในการสวมแมส แสกนอุณหภูมิและลงชื่อก่อนเข้าส านักงาน    
การลดเวลาในการปฏิบัติงานที่ส านักงาน เป็นต้น 

   4) จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการด าเนินการ ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายส าคัญ อันจะส่งผลให้การ ทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุก
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดน้อยลง 

   5) การก าหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

 
 



       - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามมาตรการดังกล่าว 
        - ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้แก่ 
  (1) มาตรการและระบบการด าเนินงานให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม

ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
(2) มาตรการกลไกและระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
          (3) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต ๔ 
                    (4) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต ๔ 

       - แจ้งให้บุคลากรรับทราบและขับเคลื่อนการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  

    6) การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เช่น  รายงานผลการตรวจสอบ
การเงินการบัญชีและการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

      7) จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2. กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตตำมผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 

        เพ่ือให้เกิดการด าเนินการที่เป็นไปตามมาตรการและการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ตาม
ตัวชี้วัดที่ ๑๐  การป้องกันการทุจริต ซึ่งมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานใน
หน่วยงาน ต่ าสุด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ได้ก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานเรื่องการป้องกันการทุจริต โดยการประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือ
ป้องกันการทุจริตการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานมีทัศนคติคานิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีการจัดท าแผนการป้องกันการทุจริต มีการ
ก าหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบุคลากรในส านักงาน  โดยด าเนินการดังนี้ 

  2.๑ เป็นผู้ก าหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเกณฑ์
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 4 ในการประชุมคณะกรรมการรับเคลื่อนการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใสของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายปัญญารัฐฎน์  
จันทร์กอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  เป็นประธานในการชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนและยกระดับการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านัก
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  ณ ห้องประชุมเมตตาธรรม โดยเป็นการประชุมวางแผนและเตรียม
ความพร้อมในการด าเนินการด้านคุณธรรมและความในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประ
ศึกษาอุดรธานี เขต ๔  ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขต



พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  ร่วมกันประชุม ปรึกษาหารือเพ่ือตอบแบบ OIT วิเคราะห์เกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวน ๑๐ ตัวชีว้ัด และด าเนินการจัดท า
เอกสารที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน OIT จ านวน ๔๓ ข้อมูล ก าหนด
ปฏิทินการขับเคลื่อนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งการขับเคลื่อนการด าเนินการตามเกณฑ์
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  ในแต่ละข้อ
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และมีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม จัดเป็นระบบและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงเพ่ือ
ร่วมกันก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินการเพ่ือป้องกันความเสี่ยงและการทุจริตในหน่วยงาน 
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ความผิดชอบด้วยความชื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส มีธรรมาภิบาล สร้างความรู้ 
ความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบ 

2.๒ เป็นผู้กล่าวน าในการประกาศปฏิญญาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต เพ่ือสร้าง
ความตระหนัก และให้มั่นในการร่วมกันป้องกันการทุจริต ปลูกฝังค่านิยมความชื่อสัตย์สุจริต และการสร้าง
เครือข่ายต่อต้านการทุจริตส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ โดย นายปัญญารัฐฎน์  
จันทร์กอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จัดกิจกรรม เข้าแถวเคารพ
ธงชาติ สวดมนต์ ทุกวันจันทร์ และกล่าวค าปฏิญญาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔  การประกาศปฏิญญาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นกิจกรรมที่เป็น
การสร้างการรับรู้แก่สาธารณชน และเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร บุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ทุกคน มีทัศนคติ ค่านิยม มีเจตจ านง มีความมุ่งม่ัน ตั้งใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชื่อสัตย์สุจริต และจะด าเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม    และ
ธรรมาภิบาล ให้เกิดข้ึนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกล่าวค ามั่นสัญญาต่อพันธกรณีใน
การต่อด้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการด าเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีดังนี้   ข้าพเจ้า....(ขานชื่อตนเอง).......ขอให้ค ามั่นสัญญาต่อ
พันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการด าเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาล ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ดังนี้ 

   ๑. เราจะร่วมกันป้องกัน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
   ๒. เราจะปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นวิถีชีวิตในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

โรงเรียนและชุมชน 
   ๓. เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับ

โรงเรียน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน  ทั้งนี้ เพื่อธ ารงชาติไทย ให้สถิต
เสถียรสถาพร ตลอดจิรัฐิติกาล 

2.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ประกาศเจตจ านงสุจริตใน
การนายปัญญารัฐฎน์  จันทร์กอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  ให้
ความส าคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสตามนโยบายรัฐบาล ในด้านการส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ ศ ๒๕๕๒ คู่มือการปฏิบัติงานตามข้อบังคับของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๔ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและ



ตรวจสอบได้ ในฐานะผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  ขอประกาศ
เจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานด้วย ความชื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อม
รับผิดเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นจากสังคมว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  และ
สถานศกึษาในสังกัดมีเจตจ านงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 

2.4 ให้มีกำรสร้ำงควำมตระหนักในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ผ่ำนกำรเสวนำ 
และ PLC ในกลุ่มย่อย ซึ่งโดยปกติจะมีการประชุมฝ่ายบริหารทุกวันพุธ หลังรายการพุธเช้า สพฐ. โดยให้รอง
ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่ผู้ดูและแต่ละกลุ่ม และผู้อ านวยการกลุ่ม เป็นผู้ด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย และให้น า
ประเด็นต่างๆมาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เช่น การมาท างานตามเวลาราชการ  
การใช้ทรัพย์สินทางราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด การร่วมกันรักษาทรัพย์สินทางราชการ การให้บริการแก่ผู้
มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน การเบิกจ่ายพัสดุ หรือ เบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงาน 
ฯลฯ 

2.5 จัดให้แต่ละกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตในการด าเนินงาน จัดท ำมำตรกำร
เพื่อป้องกันตนเองและเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ตรวจสอบได้  เช่น งาน
บริหารงานบุคคล  งานการเงินและสินทรัพย์ เป็นต้น 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 

เอกสารราชการที่เก่ียวข้อง 
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รายละเอียดให้กลุ่มรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมหน้าเสาธง 
ประจ าวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ – วันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน  ๒๕๖๔ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
 

วัน/เดือน/ปี กลุ่ม/หน่วย หมายเหตุ 

๔  มกราคม  ๒๕๖๔ 
กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 

๑๑  มกราคม  ๒๕๖๔ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มกฎหมายและคดี 

 

๑๘ มกราคม  ๒๕๖๔ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ 

 

๒๕  มกราคม  ๒๕๖๔ 
กลุ่มนโยบายและแผน 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 

๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มกฎหมายและคดี 

 

๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ 

 

๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
กลุ่มนโยบายและแผน 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

๘  มีนาคม  ๒๕๖๔ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 

๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุ่มกฎหมายและคดี 

 

๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ 

 

๕  เมษายน  ๒๕๖๔ 
กลุ่มนโนยายและแผน 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

๑๙  เมษายน  ๒๕๖๔ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 

 



 

 



รายละเอียดให้กลุ่มรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมหน้าเสาธง 
ประจ าวันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน  ๒๕๖๔– วันจันทร์ที่ 6 กันยายน  ๒๕๖๔ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
 

วัน/เดือน/ปี กลุ่ม/หน่วย หมายเหตุ 

26 เมษายน 2564 
กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 

17 พฤษภาคม 2564 
กลุ่มบริหารงานบุคคล    กลุ่มกฎหมายและคดี 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

24 พฤษภาคม 2564 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ 

 

31 พฤษภาคม 2564 
กลุ่มนโยบายและแผน 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

7 มิถุนายน 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

14 มิถุนายน 2564 
กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 

21 มิถุนายน 2564 
กลุ่มบริหารงานบุคคล     กลุ่มกฎหมายและคดี 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

28 มิถุนายน 2564 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ 

 

5 กรกฎาคม 2564 
กลุ่มนโยบายและแผน 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

12 กรกฎาคม 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

19 กรกฎาคม 2564 
กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 

2 สิงหาคม 2564 กลุ่มบรหิารงานบุคคล   กลุ่มกฎหมายและคด ี
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

9 สิงหาคม 2564 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ 

 

16 สิงหาคม 2564 
กลุ่มนโยบายและแผน 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

23 สิงหาคม 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

30 สิงหาคม 2564 
กลุ่มอ านวยการ 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 

6 กันยายน 2564 กลุ่มบรหิารงานบุคคล  กลุ่มกฎหมายและคด ี
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 



 

 

 



 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
เรื่อง ประกาศมาตรการ กลไก และระบบ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

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

 ตามท่ีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดู ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะก าหนดระเบียบในการให้
ประชาชนเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยก็ได้ โดย
ค านึงถึงความสะดวกของประชาชนผู้ตรวจดูข้อมูลข่าวสารด้วย นอกจากนั้นเพ่ือความเหมาะสมในการบริหาร
จัดการที่เก่ียวข้องกับการบริการข้อมูลข่างสารของทางราชการในความรับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ให้ด าเนินงานและเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จึงก าหนดมาตรการ กลไกลและระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาร
ธารณะ ดังนี้ 
 ๑. ข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 
๔ ประกอบด้วย 
  ๑.๑. โครงสร้างและการจัดการของหน่วยงาน 
  ๑.๒  สถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร การแนะน าหน่วยงาน 
  ๑.๓  ข้อมูลข่าวสารสามารถตรวจสอบได้ จัดระบบข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ เช่น 
   -  นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   -  แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   -  คู่มือปฏิบัติงาน หรือ ค าสั่งเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน   
   -  ข้อมูลข่าวสาร สิ่งพิมพ์ของหน่วยงาน การประชาสัมพันธ์ การแถลงข่าวเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานบนเว็บไซต์ 
   -  การเปิดเผยหรือการจัดหาข้อมูลข่าวสารราชการให้กับประชาชนที่ขอข้อมูล
เฉพาะรายได้แก่ ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ หรือข้อมูลที่จัดท าขึ้นซึ่งต้องไม่เป็นประโยชน์ทางการค้า 
 ๒.  ข้อมูลสามารถเผยแพร่บนช่องทางอ่ืน ๆ เช่น 
  -  ผ่าน  LINE 
  -  ผ่าน FACEBOOK 
  -  ผ่านระบบงาน E-PAPERLESS 
  -  ผ่านระบบเครือข่าย E-NEW 
  -  ผ่าน  E-MAIL เป็นต้น 
 ๓.  ข้อมลูที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ คือข้อมูลในมาตรา ๑๔  และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐  
 ๔.  วธิีการและข้ันตอนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 



  ๔.๑  ให้กลุ่มทุกกลุ่ม จัดประเภทข่าวสารของทางราชการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบที่
ประชาชนตรวจดู ตรวจสอบได้โดยจัดระบบประเภทข่าวสารบนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องเปิดเผยได้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ก าหนด 
  ๔.๒  การด าเนินงานในข้างต้น ให้ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น
ผู้พิจารณาและมีการรายงานผลการจัดท าข้อมูลข่าวสารต่อผู้บังคับบัญชารับทราบ ในห้วงเวลาที่ก าหนดได้รับ
ทราบจ านวน ๖ เดือนต่อครั้ง (ภายในเดือนกันยายน และเมษายนของทุกปี) โดยใช้เครื่องมือการติดตาม
รายงานที่หน่วยงานก าหนด 
  ๔.๓  การขอข้อมูลข่าวสารโดยข้าราชการหรือประชาชน ให้ผู้ขอบันทึกแบบฟอร์มค าขอตาม
หน่วยงานที่ก าหนด และให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้อนุมัติ พร้อมแสดงเหตุผลและความจ าเป็นและยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อเสนอให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุญาตต่อไป 
  ๔.๔  ข้อมูลข่าวสารใดหากมีกฎหมาย ระเบียบอื่น หรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดวิธีปฏิบัติกับ
ข้อมูลข่าวสารนั้นไว้เป็นพิเศษ การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือ
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย 
  ๔.๕  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน จัดเตรียมและจัดให้มี
ข้อมูลข่าวสารในความรับผิดชอบให้บริการที่ดีต่อผู้มาติดต่อข้อมูลสะดวกและรวดเร็ว 
  ๔.๖  ในกรณีมีผู้ประสงค์จะขอตรวจสอบข้อมูลและขอดูข้อมูลหรือถ่ายส าเนาข่าวสารที่อยู่ใน
ความดูแล ควบคุม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของบุคคลใด
หรือข้อมูลข่าวสารที่อาจกระทบต่อประโยชน์เสียหายของผู้ใดให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบและ
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิเสนอค าคัดค้านต่อหน่วยงานเป็นหนังสือภายในเวลาสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
  ๔.๗  กรณีข้อมูลมีจ านวนมากให้ใช้การคัดลอกข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ส านักงาน เช่น 
คัดลอกไฟล์ข้อมูลหรือส่งผ่าน E-MAIL หรือการเข้าใช้บริการทางไปรษณีย์เป็นต้น การจัดท าส าเนาที่มีค า
รับรองส าเนาถูกต้องของข้อมูลวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารในหน่วยงานนั้น เป็นผู้รับรอง โดยลง
ลายมือชื่อพร้อมทั้งตัว ชื่อสกุล และต าแหน่งตลอดจน วัน เดือน ปี ให้ชัดเจน 
  ๔.๘  การเผยแพร่ข้อมูลเป็นสาธารณะ บนเว็บไซต์ มีข้ันตอนดังนี้ 
   ๑)  การจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
   ๒)  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัด ผู้ดูแลระบบ (ADMIN) 
   ๓)  ควรเลือกใช้ค าอธิบาย/ภาพประกอบ เนื้อหาที่มีความถูกต้องและมีความ
เหมาะสมและควรระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ 
   ๔)  ข้อความและรูปแบบภาพประกอบที่น ามาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หาก
จ าเป็นต้องน ามาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงแนบท้ายประกอบรายละเอียดข่าว 
   ๕)  จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  กรณีข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ นอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๙ และข่าวสาร ประกาศกิจกรรมด าเนินงาน มีวิธีการและข้ันตอนดังนี้ 
    ๑) เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบกรอกแบบฟอร์มการขออนุมัติน าข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ เพ่ือให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ พิจารณาอนุมัติ 

๒) เมือ่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ อนุมัติแล้ว 



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

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

ประกาศ ณ วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
(นายปัญญารัฐฎน์  จันทร์กอง) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 

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

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ให้ความส าคัญกับการ 
บริหารงานภายใต้กรอบยุทธ์ศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบที่
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๒๑ - ๒๕๘๐)ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน วางใจในระบบราชการ และเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรมและ ปลุกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมชื่อสัตย์สุจริต 

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

๑. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานอย่างมุ่งม่ันเต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบ 
ร่วมกันต่อต้านพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อ่ืน ๆ ในช่วงเทศกาล หรือวาระส าคัญต่างๆ 
การให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นต่อบุคคลภายนอก ที่จะถือเป็นความเสี่ยงต่อการรับผิดสินบน 

๒. ด้านการใช้งบประมาณ ให้จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี เผยแพร่อย่าง 
โปร่งใสใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง หรือพวกพ้อง การ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุ เปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

๓. ด้านการใช้อ านาจ ผู้บริหารขององค์กร มอบหมายงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
คัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีการสั่งการ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ท าธุระส่วนตัวให้กับผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

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

๔. ต้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรร่วมกันต่อต้านการทุจริต อย่างจริงจัง 
จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็น 
รูปธรรมมีกระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบ และน าผลการตรวจสอบทั้งภายใน และภายนอกไปปรับปรุงการ 



ท างานเพ่ือป้องกันการทุจริต 
๕. ด้านคุณภาพการด าเนินงาน ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  

โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ
ตรงไปตรงมาไม่บิดเบือนข้อมูล มีคุณธรรมไม่เอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

๖. ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร หรือเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน ให้มีช่องทางที่ 
หลากหลายเข้าถึงง่าย ไม่ขับซ้อน ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน สามารถติชม และ แสดงความคิดเห็น ชี้แจงในข้อที่
สงสัยให้แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๘. ด้านการปรับปรุงระบบการท างาน น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือความสะดวก 
รวดเร็วเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบการ
ท างานให้สอดคล้องกับ ความต้องการและมีความโปร่งใส 

๙.  ด้านการเปิดเผยข้อมูล จะมีการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน Facebook Line  
ขององค์กรเพ่ือเปิดเผยต่อสาธารณชนให้รับทราบ เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการ
ด าเนินงานการให้บริการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การบริหาร
ทรพัยากรบุคคลและการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงาน 

๑๐. การป้องกันการทุจริต มีการเปิดเผยผลการด าเนินงานให้สาธารณชนให้รับทราบเกี่ยวกับ 
การประกาศเจตจ านงสุจริต ของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมในองค์กรและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
(นายปัญญารัฐฎน์  จันทร์กอง) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 

เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  

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

ต่อต้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบส่งเสริมธรรมาภิบาลโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี
เจตนารมณ์ให้การด าเนินงานโปร่งใส่ เป็นธรรมปราศจากการแทรกแซงที่ท าให้ขาดความเป็นกลาง มีเหตุผลใน
การใช้ดุลพินิจ ที่เหมาะสมตรวจสอบได้ จึงก าหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลนิจ เพ่ือเป็นแนวทางและกลไก
การก ากับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต ๔ ให้เป็นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยให้
มีนโยบายและกรอบแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
นโยบาย 

๑. ยึดมั่นและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกในการลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 

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

๓. มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือก ากับการปฏิบัติงาน และตรวจสอบ 
การใช้ดุลพินิจขอบุคลากรตามาตรฐานที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

๔. น าเทคโนโลยีดีจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกใน 
การสืบคันเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน 

๕. ผู้บริหารและบุคลากรต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับมาตรฐาน คู่มือการ 
ปฏิบัติงานและข้ันตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยยึดถือความถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม 
กรอบแนวทางปฏิบัติ 

 กรอบแนวทางการตรวจสอบการลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ให้ครอบคลุมใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ 

๑. การลดการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 
๑.๑. ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานด้วยความ 

ซื่อสัตย์สุจริต และก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

๑.๒ หากพบว่าในภารกิจใดยังไม่มีมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน หรือมาตรฐานนั้น ๆ ไม่ 
ทันสมัย หรือไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติหรืออาจก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจที่อาจน ามาซึ่งความโปร่งใสเป็นธรรม
และ  มีประสิทธิภาพ ให้ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้รับผิดชอบและหรือปฏิบัติตามมาตรฐานคู่มือการ
ปฏิบัติงานทบทวนในมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติดังกล่าว 

๑.๓ มอบหมายกลุ่มกฎหมายและคดีเป็นหน่วยงานกลางมีหน้าที่ในการทบทวนการใช้ 



ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อประมวลให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
ปรับปรุง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๒. การลดใช้ดุลพินิจในการใช้จ่ายงบประมาณและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ 
๒.๑ ให้ผู้อ านวยการทุกกลุ่ม/หน่วย ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของบุคลากรในกลุ่ม/หน่วย ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน 
คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรภาครัฐอย่างเคร่งครัด 

๒.๒  กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวงเงินเล็กน้อยที่ด าเนินการได้โดยไม่ต้องแต่งตั้ง 
คณะกรรมการให้เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาโดยสืบราคาจากท้องตลาด และเลือกรายการที่เสนอราคาที่ต่ าท่ีสุด 

๒.๓ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการ หากทราบว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับประธานกรรมการ หรือกรรมการคนหนึ่งคนใดให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการ หรือ 
ประธานกรรมการทราบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมจ าเป็นในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ตลอดทั้งห้ามมีให้เข้าร่วมประชุม หรือมีมติในเรื่องที่เก่ียวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้น หรือกรณี
จ าเป็นต้องมีการขี้แจงในบางเรื่องเมื่อได้ขี้แจงและตอบข้อชักถามแล้วจะต้องออกจากท่ีประชุม 

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

๒.๕ กรณีการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการให้หน่วยงานที่ก ากับทรัพย์สินนั้นท าทะเบียน 
การยืม - การคืน และมีการตรวจสอบรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจ าอย่างเคร่งครัด 

๒.๖ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ าปี ท าหน้าที่ตรวจสอบ 
ควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ของส านักงานให้เกิดความถูกต้อง และโปร่งใส 

๒.๗ มอบหมายหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานกลางมีหน้าที่ทวนการสอบ 
การใช้จ่ายและบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐของส านักงาน เพ่ือประมวลให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางการปรับปรุงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๓. การลดใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล 
๓.๑ ให้ผู้บังคับบัญชา ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ 

ดุลพินิจของผู้ใต้บงัคับบัญชาในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน 
คู่มือการปฏิบัติงานและชั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยค านึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
ความเสมอภาคเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ 

๓.๒  ก าหนดให้กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท า 
ระบบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ทั้งเรื่องการสรรหาและ
คัดเลือกก าหนดให้กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดบุคลากร การบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร อาทิ การก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร รายชื่อผู้สมัครเพ่ือเลื่อนต าแหน่ง ระบบฐานข้อมูล
บุคลากรที่มีคุณภาพที่สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ หรือ เลื่อนต าแหน่ง
บุคลากร มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหาและตัดเลือกบุคลากรตลอดจนผลการพิจารณา
ที่เก่ียวข้อง และแผนพัฒนาบุคลากร 
 



ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
กรณีพบว่ามีบุคลากรใดในส านักงานมีการกระท าที่เข้าข่ายการใช้ดุลพินิจอันก่อให้เกิดความ 

ไมเ่ป็นธรรมและขัดต่อประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถด าเนินการแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ 

๑. รายงานผู้บังคับบัญชา 
๒. ร้องเรียนด้วยตนเอง โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียน ได้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  กลุ่มกฎหมายและคดี 
๓. ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยส่งมาท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่กรศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  

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

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
๕.  กระบวนการแก้ปัญหา ด าเนินการตามคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ซ่ึงเผยแพร่บนเว็บไซด์ส านักงานเขตพ้ืนที่กา
ศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 

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

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

 

 
(นายปัญญารัฐฎน์  จันทร์กอง) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
เรื่อง  มาตรการและระบบการด าเนินงานให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
....................................................... 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 8 (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย          
พ.ศ 2560 มาตรา 51 การใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี้ ถ้าการนั้นเป็นการท าเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง ย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะติดตามและเร่งรัด ให้รัฐด าเนินการ  
รวมตลอดท้ังฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และมาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็น
เวลา 12 ป ี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและรัฐต้อง
ด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และจัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบกับระเบียกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2560ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ส่วนที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ข้อ 25 การติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
เป็นการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้เกี่ยวข้องสอดคล้องกับมาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาโดยยึดหลักการด าเนินงานแบบองค์รวม (Holistic) ิหลักการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและ
หลักการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันจะส่งผลให้หน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารและการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหน่วยงาน
ภายนอก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  จึงก าหนดมาตรการและระบบการ
ด าเนินงาน  เพ่ือเปิดโอกาส ให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ดังนี้ 

1. กลุ่มภารกิจและลักษณะงานที่ต้องให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 
        1.1 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา : ลักษณะงานวิชาการ ได้แก่ 
              1.1.1 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

1.1.2 งานบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้สนับสนุนและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

1.1.3 การประสานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษา
และหน่วยงานอื่นๆ ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรการศึกษาพิเศษและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ครอบครัว 



1.2 กลุ่มนโยบายและแผน : ลักษณะงานงบประมาณ ได้แก่ 
     1.2.1 งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณโครงการตาม

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
    1.2.2 งานจัดตั้งจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างและการขอใช้เงิน    

เหลือจ่าย 
   1.3 กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา : ลักษณะงาน ได้แก่ 
งานบริหารอัตราก าลังและสรรหาบรรจุแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1.4 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา : ลักษณะงานบริหารงานบุคคล ได้แก่ 
 งานคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง  เชิดชู
เกียรติ 
   1.5 กลุ่มอ านวยการ : ลักษณะงานบริหารทั่วไป ได้แก่  งานประสานงานสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ทางการศึกษา และงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.6 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : ลักษณะงานบริหารการศึกษา ได้แก่ 
     1.6.1 การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
     1.6.2 งานการรับนักเรียนและการประสานงานการให้ทุนการศึกษาของหน่วยงาน 

     1.6.3 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

1.7 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ลักษณะงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในสังกัด 
การขับเคลื่อนจุดเน้นที่ 5 ด้านICT เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  (ICT for 
Administration and Schooling) 
       2. วิธีการและขั้นตอนในการให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

2.1 วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและลักษณะงานที่ต้อง 
ให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และประสานงานรวมทั้งจัดท าประกาศ 
หรือค าสั่งแต่งตั้งภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะท างานตาม 
ความเหมาะสม 

2.2 จัดท าหนังสือแจ้งภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 
และคณะท างานให้รับทราบค าสั่งหรือประกาศรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานในหน้าที่ของ
คณะกรรมการและคณะท างาน 

2.3 จัดท ารายงานการประชุมหรือสรุปผลการด าเนินงานแจ้งให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วน 
ได้เสียเข้ามีส่วนร่วมซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการและคณะท างานได้รับทราบ 

2.4 รับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนามพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
และพัฒนางานตามความเหมาะสม 
       3. ผู้เกี่ยวข้องในการให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วม 

3.1 บุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบงานที่ต้องให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย 
เข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีหน้าที่วิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับภารกิจ 
และลักษณะงานที่ต้องให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และเสนอแต่งตั้ง
บุคคล ผู้แทนองค์คณะบุคคลหรือหน่วยงาน ให้เป็นคณะกรรมการและคณะท างานตามความเหมาะสม ตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 



3.2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งมอบหมายให้ก ากับดูแล 
กลุ่มภารกิจและลักษณะงานที่ต้องให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามีส่วนร่วมและผู้อ านวยการกลุ่ม/
หน่วยมีหน้าที่ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ค าปรึกษาแนะน าการด าเนินงานให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

 
3.3 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษามีหน้าที่ติดตามตรวจสอบและให้ค าปรึกษาแนะน าการด าเนินงานให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณละอย่างน้อย 1 ครั้ง 
  

ประกาศ ณ วันที่ 24  กุมภาพันธ์  2564 
 

 
(นายปัญญารัฐฎน์  จันทร์กอง) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 





















 

 





 

 



 


