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คำนำ 

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 นี้เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานตามมาตรการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 ประกาศไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา  โดยได้นำแนวทางจากการ
วิเคราะห์ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส จำนวน 7 มาตรการไปดำเนินการสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งประกอบด้วย 1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2) มาตรการผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม 
3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 4) มาตรการการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต 5) มาตรการป้องกันการรับ
สินบน 6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลย
พินิจ รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานแสดงให้เห็นว่าหน่วยงาน
สามารถปฏิบัติงานได้ตามกรอบแนวทางที่กาหนดตรงตามวัตถุประสงค์ได้มากน้อยเพียงใดและเป็นข้อมูลในการดำเนินการตาม
มาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป       

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
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ส่วนที่ 1  
บทนำ 

1. ความเป็นมา 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการ 

ประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกลในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ
มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) การประเมิน ITA ได้เริ่มดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการขยาย ขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องการประเมินตามท่ีสำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด 

จากความสำคัญของการประเมิน ITA ข้างต้น ทำให้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21    
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ได้นำผลการประเมิน ITA ไปกำหนดตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ.2561-2565) กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานจากสำนักงาน ป.ป.ช.แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นำเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)    
ไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัด  โดยประเมินสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา จำนวน 225 เขต อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนานานวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการ
ประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล 
โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานด้าน
เอกสาร (Paperless) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลให้เป็น
แบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 
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เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตัวช้ีวัดออกเป็น 10 ตัวชี้วัด 
ได้แก่  

1) การปฏิบัติหน้าที่  
2) การใช้งบประมาณ  
3) การใช้อำนาจ  
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
6) คุณภาพการดำเนินงาน  
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
8) การปรับปรุงระบบการทำงาน  
9) การเปิดเผยข้อมูล  
10) การป้องกันการทุจริต 

     เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

1) แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency  
Assessment: IIT) เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน
ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการและการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

2) แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency  
Assessment: EIT) เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน
ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency  
Assessment: OIT) เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
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คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 
คะแนนข้อคำถาม คะแนนเฉลี่ยของข้อ

คำถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนเฉลี่ยของข้อ

คำถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนของข้อคำถาม 

คะแนนแบบตัวชี้วัดย่อย - - คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ 
คำถามในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ 
คำถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ 
คำถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบสำรวจ คะแนนเฉลี่ยของทุก 
ตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุก 
ตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดในแบบสำรวจ 

น้ำหนักแบบสำรวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 
คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนัก 

 
     ระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ระดับ คะแนน หมายเหตุ 
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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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA 
Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 สรุปผล ดังนี้ 

1.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา จากการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ระดับคะแนน โดยแยกตามตัวชี้วัด ดังนี้  

1) การปฏิบัติหน้าที่   ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.25  อยู่ในระดับ  A  
2) การใช้งบประมาณ   ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.34  อยู่ในระดับ  B  
3) การใช้อำนาจ    ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.09  อยู่ในระดับ  A 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.47  อยู่ในระดบั  A 

1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จากการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีผล
คะแนน โดยแยกตามตัวชี้วัด ดังนี้  

5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.50   อยู่ในระดับ A  
6) คุณภาพการดำเนินงาน  ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.50  อยู่ในระดับ  A  
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.08  อยู่ในระดับ  A  
8) การปรับปรุงระบบการทำงาน  ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.89  อยู่ในระดับ  A 

1.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จากข้อมูลเชิงประจักษ์ (OIT)ได้รับผลคะแนน  

9) การเปิดเผยข้อมูล   ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.98  อยู่ในระดับ B  
10) การป้องกันการทุจริต  ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 31.25 อยู่ในระดับ  F  

สรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563 คะแนนที่ได้ 75.15 คะแนน ระดับ B  
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แผนภาพแสดงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563 
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จากแผนภาพ พบว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 คะแนนที่ได้  75.15   ซึ่งอยู่ในระดับ B 
ผลการประเมินสูงกว่าในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีผลคะแนนกว่าประเมินอยู่ที่ 57.48  แต่ไม่ผ่านการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ที่กำหนดเป้าหมายไว้ที่ ร้อยละ 90  

2. การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นรายตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ
ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้  

ผลการประเมินที่ไม่ผ่านการประเมิน มีจำนวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  
ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 80.34 เป็นคะแนนจากการ 

ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการ
ใช้จ่ายงบประมาณ   

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  78.98 เป็นคะแนนจากการ 
เป็นการเผยแพร่ข้อมูลที ่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื ่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ โดยมีประเด็นที่ไม่ผ่านการประเมินใน 4 ประเด็น คือ  

(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  
(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัด 

จ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
(4) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ 

ประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 31.25 เป็นคะแนนจาก 
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็ปไซด์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ โดยมีประเด็นที่ไม่ผ่านการประเมิน 2 ประเด็น คือ  

(1) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต   

(2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต   
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แนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ประจำปีงบประมาณ 2564 
จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จึงได้

ดำเนินการประชุมวางแผน ดังนี้  
1.1 แจ้งผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบร่วมกัน ผ่านช่องทางออนไลน์ และการประชุม   
1.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจากกลุ่มงาน เพ่ือร่วมเป็นคณะทำงานในการดำเนินการ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน  
1.3 เสนอร่างคำสั่ง เพ่ือเสนอให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ขอนแก่น เขต 5 พิจารณาอนุมัติ 
1.4 กำหนดปฏิทินการดำเนินการ และประชุมวางแผนกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 

ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย  
1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ  
2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
4) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
5) มาตรการป้องกันการรับสินบน  
6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

เพ่ือประกาศให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบการดำเนินการร่วมกัน 
1.5 นำแผนส่งต่อกลุ่มนโยบายและแผนให้ความเห็นในการดำเนินการ และกำหนดไว้ใน 

แผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.6 คณะกรรมการดำเนินการตามปฏิทินที่กำหนด  

1) ควรดำเนินการจัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาสุจริต โดยให้บุคลากรในสังกัดทุกคนร่วมลงนามเพื ่อทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที ่กับ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

2) ควรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตน เพ่ือให้ 
สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเชิญเจ้าหน้าที่  
จาก ปปช.มาให้ความรู้ ความเข้าใจ 
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3) ควรดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการรักชาติ  
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยจัดให้มีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 
กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตและการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์   

4) ควรดำเนินการจัดประชุมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงในการดำเนินการ  
5) ควรจัดทำกิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์การต้านทุจริต / การจัดแสดงผลงานการ 

ดำเนินงานด้านการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และการเสริมสร้างธรรมภิบาลในองค์กร 
6) ควรจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตไว้บริเวณหน้าสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  และติดตั้ง ณ จุดสแกนใบหน้าหรือลายนิ้วมือ 

7) ควรจัดทำสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์/ข้อความในการต่อต้านการทุจริต และติดตังไว้ ทุก 

ห้องในสำนักงาน 

8) ควรพัฒนาการนำเข้าข้อมูล เอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง โดยจัดกิจกรรม โครงการ 

ศึกษาดูงาน หรือเชิญเชิญผู้เชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำในการจัดทำเอกสารหลักฐานเพ่ือเปิดเผยข้อมูล

สู่สาธารณะชน 

9) ควรพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบของ Website ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

10) ผู้รับผิดชอบโครงการ หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ควรดำเนินการประชุม 

วางแผน กำหนดปฏิทินในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

1.7 คณะกรรมการกำกับ ติดตาม การดำเนินการ 
1.8 รายงานผลการดำเนินการตามแผน 
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ส่วนที่ 3 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จึงดำเนินการขับเคลื่อนให้เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 เป็นเขตพื ้นที ่การศึกษาสุจริต โดยนายยงยุทธ พรหมแก้ว สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 และทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงข้าราชการและบุคลากรทุกคน 
ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือขับเคลื ่อนการดำเนินการอย่างเต็มกำลัง เต็มความสามารถ บุคลากรที ่ได้
รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานตามตัวชี้วัด ได้ศึกษาคู่มือการประเมิน และดำเนินการจัดเตรียม
เอกสารหลักฐานอย่างเต็มที่ โดยมีการดำเนินการตามแนวทางท่ีกำหนดไว้ ดังนี้ 

1. แจ้งผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ให้บุคลากรในสังกัดรับทราบร่วมกัน โดยประชาสัมพันธ์ในรูปแบบจดหมายข่าว ผ่าน
กลุ่มไลน์  และการรายงานผ่านการประชุมบุคลากร ในวันที่ 20 มกราคม 2564    

2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจากทุกกลุ่มงานตามคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ที่ 44/2564 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  (Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ และเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พิจารณาอนุมัติลงนามในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 

3. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ ประชุมกำหนดปฏิทินในการดำเนินการ และประชุมวางแผน 
กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย  

1) มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ  
2) มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
3) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  
4) มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
5) มาตรการป้องกันการรับสินบน  
6) มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
7) มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

พร้อมนำเสนอผู้บริหารลงนามประกาศให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบการดำเนินการร่วมกัน 
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4. การดำเนินการตามปฏิทินที่กำหนด  
4.1 จัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต โดยให้ 

บุคลากรในสังกัดทุกคนร่วมลงนามเพื่อทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่กับผู้อำนวยการสำนั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยดำเนินการในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ บริเวณ ลานน้ำตก สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

4.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตน เพ่ือให้สามารถแยกแยะ 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในอำเภอชุมแพ มีความรุนแรงจึงไม่ได้เชิญเจ้าหน้าที่ จาก ป.ป.ช.  
ภาค 4 ขอนแก่น มาบรรยาย ในการนี้นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นวิทยากรในการที่สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับข้าราชการและบุคลากรในสังกัด 
วันที่ 21 มิถุนายน 2564  ณ ห้องประชุมม่านแพชมพู 
      4.3  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกเชิง
สัญลักษณ์ ในการรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยบุคลากรในสังกัด ร่วมเข้าแถวทำกิจกรรมเคารพธงชาติ  
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ การกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตและการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ทุกวันจันทร์ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร ได้
ร่วมกันตระหนัก และคำนึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม และบุคลากรทุกคนสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดอย่างเต็มที ่

4.4 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 โดยกลุ่มกฎหมายและคดี  
ประชุมวางแผนร่วมกับคณะบริหาร ในการดำเนินการจัดประชุมวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงประชุม
ชี้แจงการดำเน ินการผ ่านระบบ  Zoom และส่งแบบฟอร์มการแสดงความค ิดเห ็น เก ี ่ยวก ับความเส ี ่ยง                 
โดยส่ง Google from ให้บุคลากรทุกคน 

4.5 ดำเนินการจัดจ้าง จัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์การต้านทุจริตในรูปแบบแผ่นประชาสัมพันธ์  
คำปฏิญญาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต คำกล่าวบันทึกข้อตกลงและป้ายแสดงคุณลักษณะ 5 ประการ  
ของโครงการโรงเรียนสุจริต ติดไว้บริเวณ จุดสแกนหน้า สแกนลายนิ้ว ระหว่างทางเดินเข้าอาคารหลวงพ่อสายทอง  
เตชะธมฺโม   

4.6 จัดทำสติ๊กเกอร์ข้อความเพ่ือปลุกจิตสำนึกในการร่วมกันของบุคลากรในสังกัด  เช่น  

สติ๊กเกอร์ประหยัดไฟ ประหยัดน้ำ และการรณรงค์การใช้กระดาษ 2 หน้า โดยติดต้ังไว้ ทุกห้องในสำนักงาน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เชิญผู้เชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำในการ

จัดทำเอกสารหลักฐานเพื่อเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะชน และการนำเข้าข้อมูล เอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง 
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4.7 ผู้รับผิดชอบระบบของสำนักงานปรับปรุงรูปแบบของ Website ของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา โดยเปลี่ยนแปลงและจัดทำแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกยิ่งข้ึน 

4.8 ผู้รับผิดชอบโครงการ หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการประชุมทีมงาน 

เลขานุการ เพื่อร่วมกัน กำหนดปฏิทินในการปฏิบัติงาน และดำเนินงานตามแผนที่กำหนดพร้อมทั ้งกำหนด

ผู้รับผิดชอบในคำสั่งไว้อย่างชัดเจน 
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ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ 
เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ 

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

  ขาพเจานายยงยุทธ พรหมแกว ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 
เขต ๕ ขอประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน ดวยความซ่ือสัตยสุจริตตามหลักธรรมาภิบาลโปรงใส
ตรวจสอบไดตามแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พศ. 2560 - 
2564 ) จะดําเนินกิจกรรมตอตานการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ตลอดจนขับเคลื่อนสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 5 และสถานศึกษาในสังกัดใหปราศจากการทุจริตคอรรัปชั่นโดย
ดําเนินการดังนี้ 

  1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ดวยความเปนธรรม ซ่ือสัตย สุจริต รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 5   
และสถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับท่ีกําหนดอยางครบถวนเครงครัด  

  2. ปลูกฝงและสรางความตระหนักรู คานิยมในการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น รูจักแยกแยะ
ประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกในดานคุณธรรมและการปองกันการทุจริต
คอรัปชั่นในหนวยงาน รวมถึงการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะทําใหบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 5 และสถานศึกษาในสังกัด เกิดวัฒนธรรมในการตอตานการทุจริต
คอรัปชั่นอยางยั่งยืน 

  3. ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม นําศาสตรพระราชามาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต รวมกันสรางวัฒนธรรมคุณธรรมให
เกิดข้ึนในองคกร 

  ๔. บริหารงบประมาณดวยความโปรงใส คุมคา กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการและ
พรอมแสดงความรับผิดชอบหากการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 5 
สงผลกระทบและเกิดความเสียหายแกสังคมโดยรวม 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
  (นายยงยุทธ  พรหมแกว) 
                                              ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕ 

 



 

 

Announcement of Khon Kaen Primary Educational Service Area 5 
Subject: the declaration of upright intent to the administration of Khon Kaen Primary 

Educational Service Area 5 
----------------- 

                            I, Mr. Yongyut Promkaew, the director of the office of Khon Kaen Primary 
Educational Service Area 5 hereby to announce the upright intent in the administration with 
integrity according to the good governance, transparency, accountability, regarding to the 
National Strategy on the Anti-Corruption and Misconduct Phase 3 B.E.2560-2564 . I will 
provide activities to against corruption in all forms, as well as driving the Khon Kaen Primary 
Educational Service Area 5 and its sub-educational institutes to be free from corruption 
through the following process: 
                            1. Managing and operating follow the good governance principles with 
justice, honesty, upright, speedy and efficiency. And encourage personnel in the Khon Kaen 
Primary Educational Service Area 5 and it’s sub educational institutions to work under 
the laws, rules and regulations strictly.  
                            2. Cultivate and create the awareness and value of anti-corruption, recognize 
how to digest personal benefit and public benefit to build their conscious mind in moral and 
anti-corruption in the organization. This conclude the effectively operation which will make 
the personnel in the Khon Kaen Primary Educational Service Area 5 and the sub-institutes 
have a sustainable anti-corruption culture.  
                            3. Cultivate values and attitudes to the personnel to have the knowledge and 
understanding, maintain the morality, ethics and bring the King’s philosophy to their work 
and life. Build up a culture of moral in the organization together. 
                            4. Manage the budget with transparency, worthy, and create the highest 
benefits to the government and ready to show the responsibility if the performance of the 
Khon Kaen Primary Education Service Area 5 affects and causes any damage to the whole 
society. 
 
                            Announced on the 26th November, 2020 
  
  
  
                                   (Mr. Yongyut   Promkaew) 

            Director of Khon Kaen Primary Education Service Area5 
  
 

 

 



 

 

 

 

                               

孔敬府小学教育局第五办公区公告 

题目 在孔敬府小学教育局第五办公区行政的诚实意图 

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

我是 勇育 彭哥 在孔敬府小学教育局第五办公区的主任，要宣布行

政诚实意图按照忠实浪好治理原则和透明可验证的方式，关于第三时期保

护和打击腐败的国家战略计划 国历 2560 - 2564反对各种腐败的行动，

至动力孔敬府小学教育局第五办公区与属学校无腐败，进行如下； 

1.按照浪好治理原则行政和办工，有公平、诚实、速效、效率。成

全孔敬府小学教育局第五办公区的人员与属学校，完全依法律和规章制度

严格行政。 

2.助长和培育所知，反对腐败的态度，知道个人和共同利益的区别

，为了助长道德意识和在机构反对腐败，包括有效的操作，使在孔敬府小

学教育局第五办公区的人员与属学校，有永久反对各种腐败的文化。 

3.给附属人员助长态度，有知识、依照道德、把国王的思想在生活

上用于操作，在组织里共同创造即将发生德性文化。 

4.透明地预算管理，给政府有值得充分利用，如果孔敬府小学教育

局第五办公区的行政有影响并给社会造成损害，我们一定会表现负责。 

 

公告在 2020年11月26日 

 
 
 

                                                           ( 勇育   彭哥 ) 
孔敬府小学教育局第五办公区的主任 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ປະກາດສໍານັກງານເຂດພ້ືນທ່ີການສຶກສາປະຖົມ 

ສຶກສາຂອນແກ່ນ ເຂດ 5 

ເລ່ືອງ ເຈດຈໍານົງສຸຈະລິດ ໃນການບໍລິການງານ 

ສໍານັກງານເຂດພ້ືນທ່ີການສຶກສາປະຖົມສຶກສາຂອນແກ່ນ ເຂດ 5 

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

 ຂ້າພະເຈ້ົາ ທ້າວ ຍົງຍຸດ ພົມແກ້ວ ຜູ້ອໍານວຍການສໍານັກງານເຂດພ້ືນທ່ີການສຶກສາປະຖົມສຶກສາ
ຂອນແກ່ນ ເຂດ 5 ຂໍປະກາດເຈດຈໍານົງສຸຈະລິດ ໃນການບໍລິຫານງານ ດ້ວຍຄວາມຊ່ືສັດສຸຈະລິດຕາມຫັຼກ
ທໍາມາພິບານ ໂປ່ງໃສກວດສອບໄດ້ຕາມແຜນຍຸດທະສາດຊາດວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມການ
ສ້ໍລາດບັງຫຼວງ ໄລຍະທີ 3 (ພ.ສ. 2560 – 2564) ຈະດໍາເນີນຈິດຈະກໍາຕ່ໍຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ ທຸກ

ຮູບແບບ ຕະຫຼອດຈົນຂັບເຄ່ືອນສໍານັກງານເຂດພ້ືນທ່ີການສຶກສາປະຖົມສຶກສາຂອນແກ່ນ ເຂດ 5 ແລະ 
ສະຖານສຶກສາໃນສັງກັດ ໃຫ້ປະສະຈາກການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ ໂດຍນໍາເນີນການ ດ່ັງນ້ີ: 

1. ບໍລິຫານງານ ແລະ ປະຕິບັດງານ ຕາມຫັຼກທໍາມາພິບານ ດ້ວຍຄວາມເປັນທໍາ, ຊ່ືສັດສຸຈະລິດ
, ວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສ່ົງເສີມໃຫ້ບຸກຄະລາກອນໃນສໍານັກງານເຂດພ້ືນທ່ີ
ການສຶກສາປະຖົມສຶກສາຂອນແກ່ນ ເຂດ 5 ແລະ ສະຖານທ່ີສຶກສາ ໃນສັງກັດປະຕິບັດງານ
ຕາມກົດໜາຍ ລະບຽບ ແລະ ຂ້ໍບັງຄັບ ທ່ີກໍານົດຢ່າງຄົບຖ້ວນເຂ່ັງຄັດ. 

2. ປູກຟັງ ແລະ ສ້າງຄວາມສໍານຶກ ຄ່ານິຍົມໃນການຕ່ໍຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ ຮູ້ຈັກໃຈ້ແຍກປະ
ໂຫຍດສ່ວນຕົວກັບປະໂຫຍດສ່ວນລວມ ເພ່ືອປູກຟັງຈິດສໍານຶກ ໃນດ້ານຄຸນນະທໍາ ແລະ ການ
ປ້ອງກັນການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ ໃນໜ່ວຍງານ ລວມເຖິງການດໍາເນີນການທ່ີມີປະສິດທິພາບ ຊ່ຶງ
ຈະເຮັດໃຫ້ບຸກຄະລາກອນໃນສໍານັກງານເຂດພ້ືນທ່ີການສຶກສາປະຖົມສຶກສາຂອນແກ່ນ ເຂດ 
5 ແລະ ສະຖານສຶກສາ ໃນສັງກັດເກີດວັດທະນະທໍາ ໃນການຕ່ໍຕ້ານການສ້ໍລາດບັງຫຼວງ ຢ່າງ
ຢືນຍົງ. 

3. ປູກຝັງຄ່ານິຍົມ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ ໃຫ້ບຸກຄະລາກອນ ໃນສັງກັດ ມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ຍຶ
ດໜ້ັນຫັຼກຄຸນນະທໍາ ຈາລິທໍາ ນໍາເອົາແນວທາງຂອງພະລາຊາມາໃຊ້ ໃນການປະຕິບັດງານ 
ແລະ ການດໍາເນີນຊີວິດ ລວມກັນສ້າງວັດທະນະທໍາ ຄຸນນະທໍາ ໃຫ້ເກີດໃນອົງກອນ. 

4. ບໍລິຫານງົບປະມານດ້ວຍຄວາມໂປ່ງໃສ ຄຸ້ມຄ່າ ກ່ໍໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສູດແກ່ທາງລາດສະ
ການ ແລະ ພ້ອມສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຫາກການປະຕິບັດງານໃນເຂດພ້ືນທ່ີ ການປະ
ຖົມສຶກສາຂອນແກ່ນ ເຂດ 5 ສ່ົງຜົນກະທົບ ແລະ ເກີດຄວາມເສຍຫາຍແກ່ສັງຄົມໂດຍລວມ. 

 

ປະກາດວັນທີ 26 ພະຈິກ 2020 

 

 

 

(ທ້າວ ຍົງຍຸດ ພົມແກ້ວ) 

ຜູ້ອໍານວຍການ 

ສໍານັກງານເຂດພ້ືນທ່ີການສຶກສາປະຖົມສຶກສາ 

ຂອນແກ່ນ ເຂດ 5 





















































 
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

  ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 โดยเจตนารมณ์ที่มุ่งหวัง ให้
หน่วยงานภาครัฐนำข้อมูลผลการประเมินไปพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการปูอง
กัน และปราบปรามทุจริต รวมทั้งความพยายามในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการ บริหารของหน่วยงาน
โดยที่ผู้บริหารจะต้องมีจิตสำนึกในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และมุ่งนำ
หน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสและปราศจากการทุจริต โดยแสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่
ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และให้ความสำคัญกับการบริหารงานอย่าง มีคุณธรรมและพร้อมที่จะ
รับผิดชอบหากเกิดความไม่เป็นธรรมหรือการทุจริตขึ ้นในหน่วยงาน เพื ่อให้บุคลากร ในหน่วยงานและ
สาธารณชนเกิดความเชื่อม่ันในการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
เป็นไปด้วยความมีคุณธรรมและโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ จึงกำหนดนโยบาย ไว้ดังนี้  

1. นโยบายด้ายความโปร่งใส หมายถึง การเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลการดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
ในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาข้อเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีมาตรการ ดังนี้  

1.1 ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ดังนี้  
1.1.1 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในระยะเวลา 30 วันทำ 

การ หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
1.1.2 เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สาธารณชน 

สามารถตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยมีองค์ประกอบ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้ได้รับคัดเลือก 
วิธีการจัดหา 

1.1.3 กำหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
กับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
  



1.2 ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชน 
รับทราบ ผ่านเว็บไซต์และสื่ออ่ืน ๆ ดังนี้  

1.2.1 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
ระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด 

1.2.2 ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัด 
จ้างแต่ละโครงการ  

1.2.3 ประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ  
1.2.4 ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อ 

จัดจ้างและเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
1.3 ให้เปิดเผยและมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้  

1.3.1 มีหน่วยประชาสัมพันธ ์ณ ที่ทำการของหน่วยงาน  
1.3.2 มีข้อมูลอำนาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกำหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือ 

สื่ออ่ืน ๆ  
1.3.3 มีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานทางสื่อต่าง ๆ  

1.4 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ 
หลัก ดังนี้  

1.4.1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก  
1.4.2 จัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลัก  
1.4.3 ดำเนินการโครงการตามภารกิจหลัก 

2. นโยบายด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน หมายถึง การทำให้หน่วยงานปลอด
จากการทุจริตในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ หรือรับ
สินบน โดยมีมาตรการ ดังนี้  

2.1 ผู้บริหารของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ต้องไม่ 
เกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์ หรือมีผลประโยชน์ร่วมกับคู่สัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ  

2.2 เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5จะต้องไม่เรียก 
รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการให้บริการหรืออำนวยความสะดวก  

2.3 เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5จะต้องไม่ใช้ 
อำนาจหน้าที่ เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง หรือพวกพ้อง  

2.4 เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5จะต้องไม่มี 
ส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา โครงการ หรือสัมปทานใด ๆ ของหน่วยงาน  

2.5 การดำเนินงาน/การอนุมัติต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 5จะต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองหรือผู้มีอำนาจ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง 
 
 
 



3. นโยบายด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน หมายถึง มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการบริหารงานในเรื่องการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีมาตรการ ดังนี้  

3.1 ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก โดยจัดทำ 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

3.2 ให้มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม โดยมีการแสดง 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทราบอย่างชัดเจน และจัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจ  

3.3 เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5ต้องปฏิบัติงาน 
ตามระเบียบ ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็นมาตรฐาน และยึดหลักความถูกต้องเอยู่เสมอ  

3.4 เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5ต้องปฏิบัติงาน 
โดยยึดหลักความเป็นธรรมเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ  

3.5 สร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี  
3.6 ให้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  
3.7 การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความจำเป็น คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้  
3.8 มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่สั่งงานในเรื่องส่วนตัว  
3.9 ให้มีการอธิบายรายละเอียดของงาน กำหนดเป้าหมาย ติดตามให้คำแนะนำ และร่วม 

แก้ปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา 

3.10 ให้มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อม 
อย่างสม่ำเสมอ  

4. นโยบายด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน หมายถึง การที่หน่วยงานต้องมีรูปแบบ วิธีการ การ
สื่อสารเพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบาย ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพ่ือให้เกิดความตระหนักและให้
ความสำคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใส โดยมีมาตรการ ดังนี้  

4.1 ให้มีการประกาศ/แจ้งเวียนภายในหน่วยงาน/เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้แก่ 
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 รบัทราบและถือปฏิบัติร่วมกันตาม
นโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

4.2 ให้มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์นโยบาย/มาตรการ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มี 
คุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่ออ่ืน ๆ  

5. ให้มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ติดต่อขอรับบริการสามารถ
ร้องเรียนได้ผ่านช่องทาง ดังนี้  

5.1 ติดต่อด้วยตนเองได้ที่  ช่องทางการร้องเรียน หน้า website ของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ,ตู้รับเรื่องร้องเรียน ณ ที่ทำการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 และกลุ่มกฎหมายและคดี  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 5   



5.2 ทางจดหมาย โดยส่งมาท่ี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 5  
กลุ่มกฎหมายและคดี  เลขที่ 120 หมู่ 9 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130 

5.3 โทรศัพท์  0 43 312505  
6. ให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีหน้าที่จัดทำรายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง นับแต่วัน

เริ่มต้นปีงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป  

ประกาศฉบับนี้ ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ถือปฏิบัติตามนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจึงประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 
 
 
                        (นายยงยุทธ  พรหมแก้ว ) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 5 

ที่   44 /2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์  (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

…………………………………………………………….. 

                    ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ต้องเข้าร่วมรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาออนไลน์  ( Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA Online )   
                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  เป็นหน่วยงานที่ต้องเข้ารับการ
ประเมินดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ  บังเกิดผลดีต่อการดำเนินงานทางราชการ อาศัยความอำนาจตามมาตร 37 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้สำนักงาน
เขตพื้นการศึกษาทำหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 36    
และให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ดังนั้น  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น ดังนี้ 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 

1.1 นายยงยุทธ  พรหมแก้ว ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ประธานกรรมการ 
1.2 นายสุขสันต์  คุ้มบัว รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 รองประธานกรรมการ 
1.3 นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 รองประธานกรรมการ 
1.4 นายสุระพล สอนเสนา รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 รองประธานกรรมการ 
1.5 นายจิตวัต  แก้วทองคำ ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
1.6 นางสาวเจริญศรี สิงห์ขวา ผอ.กลุ่มบรหิารงานการเงินและสนิทรัพย์ กรรมการ 
1.7 นายจีรมิตร  แสงเดือน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
1.8 นางธนิภา  พันธ์ศรี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
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1.9 นางกนกกาญจน์ ขุนบำรุง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 
1.10 นางธรรญรัชน์  ทะคง ปฏิบัติหน้าที่  ผอ.กลุ่มพัฒนาครฯู กรรมการ  
1.11 นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ กรรมการและเลขานุการ 
1.12 นางสาวโชติกา สุขศรีสง่า ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ทางไกลฯ 
 กรรมการและช่วยเลขานุการ 

1.13 นายภาณุมาศ  บ้านเหล่า ปฏิบัติหน้าที ่ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี  กรรมการและช่วยเลขานุการ 
1.14 นางธิติมน  คำมี ศึกษานิเทศก์  กรรมการและช่วยเลขานุการ 
1.15 นายสมชาย โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์  กรรมการและช่วยเลขานุการ 
1.16 นางณิชาภา จันทะกา ศึกษานิเทศก์  กรรมการและช่วยเลขานุการ 
1.17 นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ ศึกษานิเทศก์  กรรมการและช่วยเลขานุการ 
1.18 นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงค์ ศึกษานิเทศก์  กรรมการและช่วยเลขานุการ 

หน้าที่   ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานการเตรียมความพร้อม
รองรับการประเมินเพื ่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์  (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. คณะกรรมการขับเคลื่อน และตรวจสอบการข้อมูลในการนำเข้าระบบ OIT ประกอบด้วย 

2.1 นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ประธานกรรมการ 
2.2 นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ รองประธานกรรมการ 
2.3 นายจิตวัต  แก้วทองคำ ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
2.4 นางธนิภา  พันธ์ศรี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
2.5 นางสาวโชติกา  สุขศรีสง่า ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 

2.6 นางรุจาภา ประถมวงษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 

2.7 นางจารุรัตน์  ราชชมภู ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 

2.8 นายศิขริน  ตันเจียง ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 
2.9 นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 
2.10 นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 
2.11 นางสาวธัญชมณ บุญประกอบ   ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 
2.12 นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์ ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 
2.13 นางสมปอง จักรโนวัน ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 
2.14 นางวัฒนาพร อาคมคง ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 
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2.15 นางวิรงรอง อุดม ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 
2.16 นายคีระคิน คำหนองไผ่        ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 
2.17 นางธิติมน  คำมี ศึกษานิเทศก์       กรรมการและเลขานุการ 
2.18 นายภานุมาศ  บ้านเหล่า ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.19 นายสมชาย  โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.20 นางณิชาภา  จันทะกา ศึกษานิเทศก์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.21 นางสาวอัญชลี  แก่นจันทร์ ศึกษานิเทศก์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.22 นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงค์ ศึกษานิเทศก์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการ ฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
2. ตรวจสอบข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขึ้นเว็บไซต์  

3. คณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
3.1 นายทองสุก  เกลี้ยงพร้อม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 ประธานกรรมการ 
3.2 นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ กรรมการ 
3.3 นายสมชาย โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์  กรรมการ 

3.4 นางธิติมน  คำมี ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 

3.5 นางณิชาภา จันทะกา  ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 

3.6 นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงค์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 

3.7 นางสาวอัญชลี แก่นจันทร์ 
3.8 นางสาวโชติกา  สุขศรีสง่า 

ศึกษานิเทศก์ 
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มสง่เสริมการศึกษาทางไกลฯ 

กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

3.9 นายยศพัทธ์ ลาภาอุตร นักประชาสัมพันธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3.10 นายนิลวัฒน์  บุพิ พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

3.11 นายกิตติศักดิ์ อำท้าว พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  1. ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมและพัฒนาระบบ ICT 
   2. รวบรวมไฟล์รายงานเอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) จากคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย โดยนำข้อมูลในระบบเว็บไซต์         
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  (http://www.kkn5.go.th/) และผ่านระบบเว็บไซต์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (www.uprightschool.net)   
 
 
 

http://www.kkn5.go.th/
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4. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  ประกอบด้วย 

4.1 นายสุขสันต์  คุ้มบัว รอง ผอ.สพป. ขอนแก่น เขต 5 ประธานกรรมการ 
4.2 นางสาวเจริญศรี  สิงห์ขวา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
4.3 นางศิริรัตน์  จี๋เอ้ย เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ 

  4.4  นางสาววิไลวรรณ…/ 
4.4 นางสาววิไลวรรณ สามหมอ นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการและเลขานุการ 

4.5 นางสาวสิริรัตน์  ปาล ี นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

4.6 นางธิติมน  คำมี ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและสนับสนุน เกี่ยวกับการ เบิก-จ่าย เงินงบประมาณ ให้มีความถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบการใช้จ่ายเงินและให้มีความสอดคล้องกับรายละเอียดของโครงการ 

5. คณะกรรมการวัดผลและประเมินผลโครงการ ประกอบด้วย 
5.1 นายทองสุก  เกลี้ยงพร้อม รอง ผอ.สพป. ขอนแก่น เขต 5 ประธานกรรมการ 
5.2 นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี ผอ. กลุ่มนิเทศ ฯ กรรมการ 
5.3 นายภานุมาศ บ้านเหล่า ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 

5.4 นายสมชาย โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์  กรรมการและเลขานุการ 

5.5 นางณิชาภา จันทะกา ศึกษานิเทศก์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

5.6 นางสาวอัญชลี แก่นจันทร์ ศึกษานิเทศก์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
5.7 นางธิติมน  คำมี  ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
5.8 นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงค์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  1. ดำเนินการประชุมวางแผนออกแบบเครื่องมือสำหรับใช้ในการประเมินโครงการ 
   2. สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน 

6. คณะกรรมการจัดเตรียมข้อมูลตัวชี้วัดตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : OIT) (รายชื่อตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง) 

หน้าที่   1. จัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐาน  วิเคราะห์ข้อมูล ตามตัวชี้วัด 
  2. ส่งเอกสารหลักฐานตามตัวชี้วัดต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลตามระยะเวลาที่กำหนด 

    ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  เอาใจใส่  เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป 
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                    ทั้งนี้  ตั้งแต่  วันที่   20 เดือน มกราคม   พ.ศ. 2564  

          สั่ง  ณ  วันที่  11  เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2564  

 

    (นายยงยุทธ พรหมแก้ว) 

                         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
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เอกสารแนบท้ายคำสั่ง ที่ 44 /2564 

6.คณะกรรมการจัดเตรียมข้อมูลตัวชี้วัดตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 
(รายช่ือตามเอกสารแนบท้ายคำสั่ง) 

ข้อ องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
o1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ

หน่วยงาน  
o ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงาน
ภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย ์ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น  

1) นายอภิชาติ  อ่อนมี  
2) นายกิตติศักดิ์ อำท้าว 

นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม 
  

o2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน  
o ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการ
ติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน  

1) นางสาวโชติกา สุขศรีสง่า   
2) นางสาวสุภาสินี  แสนสนิท 

นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม 
  

o3 อำนาจหน้าที่  
 

o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามท่ี
กฎหมายกำหนด  

1) นางสาวโชติกา สุขศรีสง่า   
2) นางสาวสุภาสินี  แสนสนิท 

 นายศิขริน ตันเจียง 
  

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน  
 

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ
มากกว่า 1 ปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือ
แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 
 

1) นางกนกกาญจน์ ขุนบำรุง 
2) นางสาวนวพร เอกคะตุ 

 นายศิขริน ตันเจียง 
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ข้อ องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
o5 ข้อมูลการติดต่อ  
 

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้  
o ที่อยู่หน่วยงาน  
o หมายเลขโทรศัพท์  
o หมายเลขโทรสาร  
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
o แผนที่ตั้งหน่วยงาน  

1) นางสาวโชติกา สุขศรีสง่า 
2) นายกิตติศักดิ์ อำท้าว 
3) นางสาวสุภาสินี  แสนสนิท 

นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์ 
  

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 

o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

1) นายภานุมาศ บ้านเหล่า 
2) ว่าที่รท.ทศพล แสนสุภา 
3) นางสาววิภาวดี อรรควงษ์ 

นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์ 
  

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์  
 

o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน
ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน  
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564 
 

1) นายยศพัทธ์ ลาภาอุตร 
2) นายกิตติศักดิ์ อำท้าว 

 นางวัฒนาพร อาคมคง 
  

o8 Q&A o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง 
ๆ ได ้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถาม
ได ้โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web 
broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น  
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 
 

1) นายยศพัทธ์ ลาภาอุตร 
2) นายกิตติศักดิ์ อำท้าว 

 นางวัฒนาพร อาคมคง 
  



  

21 
 

ข้อ องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
o9 Social Network  
 

o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น 
Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น  
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน  

1) นางสาวโชติกา สุขศรีสง่า   
2)  นายยศพัทธ์ ลาภาอุตร 

นางวัฒนาพร อาคมคง 
  

o10 แผนดำเนินงาน
ประจำปี 
 

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม 
งบประมาณท่ีใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564 

1)  นางสาวกนกกาญจน์ ขุนบำรุง 
2) นางสาวนวพร เอกคะตุ 

 นายสมชาย โพธิ์ศรี 
  

o11 รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน
ประจำปี รอบ 6 เดือน  
 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปี  
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น 
ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 

1) นางสาวสุวรรณา อุตเมืองเพีย 
2) นางสาวกนกกาญจน์ ขุนบำรุง 

นางธิติมน คำมี 
  

o12 รายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปี 
 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการ
ดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย   
เป็นต้น  
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

นางสาวสุวรรณา อุตเมืองเพีย  นางณิชาภา จันทะกา 
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ข้อ องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน  
 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือ
ปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด 
กำหนดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 

1. นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี 
2. นางธนิภา พันธ์ศรี 
3. นายภานุมาศ บ้านเหล่า 
4. นางสาวจิรวรรณ โสภา 
5. นางจินตนา ศรีหาคำ 
6. นายอภิชาติ อ่อนมี 
7. นางสาวกมลรัศม์ พลบุรี 
8. นางภาวรินทร์  บุปปาจันโท 
9. นายปริญญา ชอบค้า 

นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงศ์ 

o14 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ  
 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มา
ติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือ
ติดต่อกับหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับ
บริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการข้ันตอนการให้บริการ
หรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น  

นายอภิชาติ  อ่อนมี นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์ 

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน  
o เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2563  

นายอภิชาติ  อ่อนมี นางรุจาภา ประถมวงษ์ 
  

o16 รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ 

o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจ
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน  
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

นางจินตนา ชัยอัศวรักษ์นุกูล นางรุจาภา ประถมวงษ์ 
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ข้อ องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
o17 E–Service o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตาม

อำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือ
ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ  
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  

1) นางจินตนา ชัยอัศวรักษ์นุกูล 
2)  นางสาวอรพิน  คำทองจันทร์ 
3)  นางสาวขวัญไพร ปาลี 
4)  นายกิตติศักดิ์ อำท้าว 

 นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์ 

o18 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี  
 

o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่ง
ที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย 
เป็นต้น  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564 

1) นางสาววิไลวรรณ สามหมอ 
2)  นายปราโมทย์ โสภา 

 นายสมชาย โพธิ์ศรี 
  

o19 รายงานการกำกับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี รอบ 
6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564  

1) นางสาววิไลวรรณ สามหมอ 
2) นางสาวศิริรัตน์ ปาลี 
3) นายปริญญา ชอบค้า 

นางธิติมน คำมี 
  

o20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 
 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น  
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

1) นางสาววิไลวรรณ สามหมอ 
2) นางสาวศิริรัตน์ ปาลี 
3) นายปริญญา ชอบค้า 

 นางสาวอัญชลี แก่นจันทร์ 
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ข้อ องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ 

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563  

1) นางสาววิไลวรรณ สามหมอ 
2) นางศิริรัตน์  จี๋เอ้ย 
3) นายปริญญาชอบค้า 

 นางสาวอัญชลี แก่นจันทร์ 
  

o22 ประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ 

o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัด
จ้าง เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564  

1) นางสาววิไลวรรณ สามหมอ 
2) นายปริญญา ชอบค้า 
3) นางสาวศิริรัตน์ จี๋เอ้ย 

นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ 
  

o23 สรุปผลการจัดซื้อ    
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน  
 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือ
จ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น  
o จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564  
 
 

1) นางสาววิไลวรรณ สามหมอ 
2) นางสาวอาภาพร  ทองคำ 
3) นายปริญญา ชอบค้า 

 นายคีระคิน คำหนองไผ่ 
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ข้อ องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
o24 รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี 

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัด
จ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น  
o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563 

1) นางสาวอาภาพร  ทองคำ 
2) นายปริญญา ชอบค้า 

 นางสมปอง จักรโนวัน 

o25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
 

o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมาย
หรือวัตถุประสงค ์เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม  
o เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับ
มอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน  
o เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 

1) นางจิรวรรณ โสภา 
2) นางสาวสุคนทิพย์ ฉัตรรักษา 
3) นายสิงหพลัฎฐ์  เทียมม่วง 

นางจารุรัตน์ ราชชมภู 
  

o26 การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
 

o แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น 
การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน เป็นต้น  
o เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25  
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 

1) นายสิงหพลัฎฐ์  เทียมม่วง 
2) นางจิรวรรณ โสภา 
3) นางสาวสุคนทิพย์ ฉัตรรักษา 

นางจารุรัตน์ ราชชมภู 
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ข้อ องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

o27 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้  
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  
o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  
o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  
o เป็นหลักเกณฑ์ท่ียังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564  

1) นางธรรญรัชน์  ทะคง 
2) นางสาวนฤมล  โสชารี 
3) นางสาวอลิษา พานนนท์ 
4) นางเบญจลักษณ์  นะสี 

 นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงศ์ 

o28 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี 
 

o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการ
ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการ
วิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น  
o เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563 

1) นางธรรญรัชน์  ทะคง 
2) นางสาวนฤมล  โสชารี 
3) นางสาวอลิษา พานนนท์ 
4) นางเบญจลักษณ์  นะสี 

นางวิรงรอง อุดม 

o29 แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียด
วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียด
ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่
รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น  

1) นายภานุมาศ  บ้านเหล่า 
2) นายพีรวิชญ์  บุญหวังช่วย 
3) ว่าที่ ร.ต.ทศพล  แสนสุภา 

นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม 
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ข้อ องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
o30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์  
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  

1) นายภานุมาศ  บ้านเหล่า 
2) นายพีรวิชญ์  บุญหวังช่วย 
3) ว่าที่ ร.ต.ทศพล  แสนสุภา 

นางวัฒนาพร อาคมคง 

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจำปี  
 

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น 
จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ เป็นต้นกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน)  
o เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2564 

1) นายภานุมาศ  บ้านเหล่า 
2) นายพีรวิชญ์  บุญหวังช่วย 
3) ว่าที่ ร.ต.ทศพล  แสนสุภา 

นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงค์ 

o32 ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น  
 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ผ่านทางช่องทางออนไลน์  
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  

1) นางสาวโชติกา สุขศรีสง่า   
2) นางสาวอัญชลี แก่นจันทร์ 
3) นางจินตนา อัศวรักษ์นุกูล 

นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ 
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ข้อ องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
o33 การเปิดโอกาสให้    
เกิดการมีส่วนร่วม  
 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น  
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564  

1) นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลม 
2) น.ส.ประภัสสร สง่าประภากรณ์ 
3) นางสาวอลิษา พานนนท์ 
4) นางญานภาดา  สร้อยเพ็ชร 
5) นางวรรณภา  ศรีหะสุทธิ์ 
6) นางภาวรินทร์  บุปปาจันโท 
7) นางภัคชัญญา  บุญโสภณ 
8) นางสาววิภาวดี  อรรควงษ ์
9) นายอนวัช  จิตรักษ์ 
 

นางวิรงรอง อุดม 

o34 เจตจำนงสุจริต      
ของผู้บริหาร  
 

o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ
บริหารหน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล  
o ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน  

1) นางธิติมน  คำมี 
2) นางณิชาภา จันทะกา 

นางสาวธัญชมน บุญประกอบ 
 
 
 

o35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร  
 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน  
o เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้
ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและโปร่งใส  
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 

1) นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงค์ 
2) นายคีระคิน คำหนองไผ่ 

นางสาวธัญชมน บุญประกอบ 
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ข้อ องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
o36 การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี  
 

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์
ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการ
ดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น  
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 

1) นายภานุมาศ  บ้านเหล่า 
2) นายพีรวิชญ์  บุญหวังช่วย 
3) ว่าที่ ร.ต.ทศพล  แสนสุภา 
4) นางสาววิภาวดี  อรรควงษ ์

นายสมชาย โพธิ์ศรี 

o37 การดำเนินการเพ่ือ
จัดการความเสี่ยงการทุจริต  
 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
ความเสี่ยงในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของหน่วยงาน  
o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ
หรือการดำเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36  
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564  
 

1) นายภานุมาศ  บ้านเหล่า 
2) นายพีรวิชญ์  บุญหวังช่วย 
3) ว่าที่ ร.ต.ทศพล  แสนสุภา 
4) นางสาววิภาวดี  อรรควงษ ์

นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี 

o38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร  
 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน  
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564  

1) นางจารุรัตน์ ราชชมภู 
2) นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์ 
3) นางวัฒนาพร อาคมคง 

นางวิรงรอง อุดม 
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ข้อ องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
o39 แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต  
 

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริต
หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 

1) นายสมชาย โพธิ์ศรี 
2) นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ 
3) นายคีระคิน คำหนองไผ่ 
4) นางธิติมน คำมี 

นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี 

o40 รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี 
รอบ 6 เดือน  
 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต  
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
ที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 
 

1) นางธิติมน  คำมี 
2) นางณิชาภา จันทะกา 
3) นางสาวอัญชลี แก่นจันทร์ 
4) นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงค์ 

นายคีระคิน คำหนองไผ่ 

o41 รายงานผลการ
ดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี 
 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต  
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการ
ดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  
เป็นต้น  
o ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563 
 

1) นางธิติมน  คำมี 
2) นางณิชาภา จันทะกา 
3) นางสาวอัญชลี แก่นจันทร์ 
4) นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงค์ 

นางรุจาภา ประถมวงศ์ 
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ข้อ องค์ประกอบด้านข้อมูล ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
o42 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน  
 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 
2563  
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น  
o มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
ปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การ
ปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น  

1) นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี 
2) นายสมชาย โพธิ์ศรี 
3) นางวิรงรอง อุดม 
 

นางณิชาภา จันทะกา 
 

o43 การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน  
 

o แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม  
o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564  

1) นางผ่องพันธ์ แพงบุดดี 
2) นายสมชาย โพธิ์ศรี 
3) นางธิติมน  คำมี 
4) นางณิชาภา จันทะกา 
5) นางสาวภิญญาพัชญ์ ภูวงค์ 
6) นางสาวอัญชลี แก่นจันทร์ 

 นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์ 
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การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 (ITA Online) 
…………………………………………………………….. 

                    ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ต้องเข้าร่วมรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์  ( Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA Online )   
                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นหน่วยงานที่ต้องเข้ารับการ
ประเมินดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพ  บังเกิดผลดีต่อการดำเนินงานทางราชการ อาศัยความอำนาจ
ตามมาตร 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ให้สำนักงานเขตพื้นการศึกษาทำหน้าที่บริหารให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่
กำหนดไว้ในมาตรา 36  และให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ดังนั้น  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการนำเข้าข้อมูลโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น ดังนี้ 
  คณะกรรมการขับเคลื่อน และตรวจสอบการข้อมูลในการนำเข้าระบบ OIT ประกอบด้วย 

1. นายทองสุก เกลี้ยงพร้อม 
2. นางโชติกา สุขศรีสง่า 

 
 

3. นายภานุมาศ บ้านเหล่า 
 

4. นายสมชาย โพธิ์ศรี 
5. นางณิชาภา จันทะกา 
6. นางวรรณภา ศรีหะสุทธิ์ 
7. นายกิตติศักดิ์ อำท้าว 

 
 

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติ
หน้าที่ ผอ.กลุ่มการศึกษา
ทางไกลฯ  
นิติกร ปฏิบัติหน้า ผอ.กลุ่ม
กฎหมายฯ 
ศึกษานิเทศก์ 
ศึกษานิเทศก์ 
นักจัดการงานทั่วไป 
พนักงานราชการ 
 
 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

 
 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
 



8. นางธิติมน คำมี           
9. นางสาวภัคชญัญา บุญโสภณ 

ศึกษานิเทศก์ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

กรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 1. ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการ ฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
2. ตรวจสอบข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขึ้นเว็บไซต์  
3. นำ Link จากหน้า Website กรอกลงในแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data  

Integrity and Transparency Assessment: OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานต่อสาธารณผ่านทาง
เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  เอาใจใส่  เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป 

                    ทั้งนี้  ตั้งแต่  วันที่  22 กรกฎาคม 2564 

          สั่ง  ณ  วันที่  22 กรกฎาคม 2564 
 

 

 



  

32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

43 
 

 

                                คณะผู้จัดทำ 
 

1. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

2. นายสุขสันต์  คุ้มบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

3. นายทองสุก  เกลี้ยงพร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

4. นายสุระพล  สอนเสนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

5. นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
6. นางโชติกา  สุขศรีสง่า นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ 
7. นายภาณุมาศ  บ้านเหล่า นิติกร ปฏิบัติหน้า ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
8. นางธิติมน  คำมี ศึกษานิเทศก์ 
9. นายสมชาย  โพธิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ 

10. นางณิชาภา  จันทะกา ศึกษานิเทศก์ 
11. นางวรรณภา  ศรีหะสุทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป 
12. นางสาวภัคชัญญา  บุญโสภณ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 


