
 

 

 
 
 

ท่ี ศธ ๐๔๑๘๐/3536 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต ๑ 
 ต ำบลป่ำเซ่ำ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐ 
 

 16  กันยำยน ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง  กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำและยกระดับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
 ในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล และโรงเรียนคุณภำพของชุมชน  
 (ตำมรำยช่ือดังแนบ จ ำนวน 45 โรงเรียน) 
 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย ๑. รำยช่ือโรงเรียน    จ ำนวน ๑ ชุด 
 2. ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ    จ ำนวน ๑ ชุด  
 ๓. แนวทำงกำรขับเคล่ือนกำรประเมิน    จ ำนวน ๑ ชุด 
 

  ด้วย ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต ๑ จัดท ำโครงกำรขับเคล่ือน 
กำรพัฒนำและยกระดับกำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียน พัฒนำและยกระดับกำรประเมินคุณธรรม 
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

 เพื่อให้กำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
อุตรดิตถ์ เขต ๑ ก ำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำและยกระดับกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยกลุ่มเป้ำหมำย 
ในกำรด ำเนินงำน คือ โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล และโรงเรียนคุณภำพของชุมชน จ ำนวน 45 โรงเรียน 
จึงขอให้ท่ำน แจ้งผู้รับผิดชอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
โรงเรียนละ ๑ คน เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร ในวันท่ี 22 – 24 กันยำยน 2564  ณ ห้องประชุม
โรงเรียนอนุบำลอุตรดิตถ์แห่งท่ี 2 ตำมรำยละเอียดท่ีแนบมำพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
 
 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
  
 
 
 
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
โทร. ๐๕๕ – ๘๑๗๗๖๐ 
โทรสาร ๐๕๕ – ๘๑๗๗๕๙ 
http://www. utdone.net 
 



รายช่ือโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล และคุณภาพของชุมชน สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ ITA Online สถานศึกษา จ านวน 45 โรงเรยีน 
ที่ รหัส SMIS โรงเรยีน อีเมล์ เว็บไซต์ หมายเหตุ
1 1053690002 บา้นวังถ ้า 1053690002@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690002
2 1053690015 ปา่ขนุนเจริญวิทยา 1053690015@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690015
3 1053690027 วัดวังกะพี (วิเชียรประชานุ 1053690027@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690027
4 1053690003  วัดพระฝาง 1053690003@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690003 
5 1053690008  วัดคุ้งยาง 1053690008@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690008 
6 1053690019  วัดวังหม(ูนิมมานโกวิท) 1053690019@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690019 
7 1053690024  สวนหลวงสาธิตสปจ. 1053690024@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690024 
8 1053690030  บา้นปา่เซ่า(ประชานุสรณ์) 1053690030@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690030 
9 1053690032  อนุบาลอุตรดิตถ์ 1053690032@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690032 
10 1053690033  วัดอรัญญิการาม 1053690033@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690033 
11 1053690039  ชุมชนเมืองปากฝาง 1053690039@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690039 
12 1053690045  ชุมชนด่านวิทยา 1053690045@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690045 
13 1053690052  น ้าริดราษฎร์บ้ารุง 1053690052@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690052 
14 1053690061  บา้นเหล่าปา่สา 1053690061@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690061 
15 1053690067  บา้นวังดิน 1053690067@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690067 
16 1053690069  บา้นหาดงิ ว 1053690069@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690069 
17 1053690071  วัดสิงหศ์รีสว่าง 1053690071@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690071 
18 1053690077  บา้นแหลมถ่อนสามัคคี 1053690077@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690077 
19 1053690080  บา้นวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 1053690080@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690080 
20 1053690083  หมู่หา้สามัคคี 1053690083@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690083 
21 1053690087  บา้นน ้าอ่างฯ 1053690087@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690087 
22 1053690096  บา้นหาดสองแคว 1053690096@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690096 
23 1053690177  บา้นในเมือง 1053690177@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690177 
24 1053690178  บา้นดอนโพ 1053690178@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690178 
25 1053690188  บา้นกองโค 1053690188@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690188 
26 1053690194  วัดบา้นเกาะ 1053690194@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690194 
27 1053690201  ชุมชนบา้นดง 1053690201@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690201 



ที่ รหัส SMIS โรงเรยีน อีเมล์ เว็บไซต์ หมายเหตุ
28 1053690203  บา้นปา่กะพี 1053690203@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690203 
29 1053690209  นาอินวิทยาคม 1053690209@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690209 
30 1053690210  ชุมชนบา้นโคน 1053690210@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690210 
31 1053690216  บา้นทา่สัก 1053690216@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690216 
32 1053690217  วัดไร่อ้อย 1053690217@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690217 
33 1053690225  บา้นนายาง 1053690225@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690225 
34 1053690249  อนุบาลชุมชนหวัดง 1053690249@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690249 
35 1053690251  บา้นหว้ยใต้ 1053690251@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690251 
36 1053690252  นานกกก 1053690252@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690252 
37 1053690258  วัดน ้าใส 1053690258@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690258 
38 1053690269  ด่านแม่ค้ามัน 1053690269@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690269 
39 1053690270  ชุมชนวัดบรมธาตุ 1053690270@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690270 
40 1053690273  ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 1053690273@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690273 
41 1053690293  บา้นแสนขัน 1053690293@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690293 
42 1053690301  วังโปง่ด้ารงวิทย์ 1053690301@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690301 
43 1053690308  บา้นน ้าพี มิตรภาพที่ 214 1053690308@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690308 
44 1053690310  บา้นวังปรากฏ(ประชานุกูล) 1053690310@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690310 
45 1053690298 บา้นวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 1053690298@pracharath.ac.th https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690298



 
 

ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำร กำรประชุมเชิงปฏบิตั ิ
กำรขบัเคลื่อนกำรพัฒนำและยกระดบักำรประเมนิคณุธรรมและควำมโปร่งใส 

ในกำรด ำเนนิงำนของสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 
วันที่ 20 กนัยำยน 2564 ประชุมคณะกรรมกำร ณ ห้องประชุม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
09.00 – 09.30 น. - ภาพรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของของสถานศึกษา 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
09.๓0 – 10.00 น. - แนวทาง รูปแบบ การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือนการพัฒนาและยกระดับ 
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
๑0.15 – ๑2.๐๐ น. - เครื่องมือส าหรับการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
    ในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
     แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
     แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
      แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
13.00 – 13.30 น.  - แนวทางการด าเนินงานกิจกรรมถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
    ในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)  
13.30 – 14.30 น. - แนวทางการด าเนินงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
14.30 – 16.00 น. - การสร้างเครื่องมือส าหรับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
    ผ่าน Web Site : https://sites.google.com/pracharath.ac.th 
16.00 – 16.30 น.  - สรุปการด าเนินงาน  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏบิัติ 
กำรขบัเคลื่อนกำรพัฒนำและยกระดบักำรประเมนิคณุธรรมและควำมโปร่งใส 

ในกำรด ำเนนิงำนของสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 
วันที่ 22 - 24 กันยำยน 2564 ประชุมเชิงปฏบิัตกิำร ITAสถำนศกึษำ  
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนบุำลอุตรดิตถ์แหง่ที่ 2 
 

วันพุธท่ี 22 กันยำยน 2564 
08.๓0 – 09.00 น. - ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม 
09.00 – 10.00 น. - พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษ 
    โดย นายปกิจพจน์ กมลวรเดช  รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
    กล่าวรายงาน โดย นางวัชรา ค าภู่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
    พิธีกร นางกรรณิกา กาไหล่ทอง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
10.15 – 11.00 น. - แนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรม 

 และความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    วิทยากร  นายปกิจพจน์ กมลวรเดช  รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
๑1.๐๐ – ๑2.๐๐ น. - เครื่องมือส าหรับการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
    ในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
     แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
     แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
    วิทยากร  นางวัชรา ค าภู่  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
13.00 – 16.30 น. - เครื่องมือส าหรับการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
     แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
     แนวทางการด าเนินงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
  - ข้อควรระวังในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
    วิทยากร  นางวัชรา ค าภู่  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
 
วันพฤหัสบดีท่ี 23 กันยำยน 2564 
08.30 – 09.00 น.  - แนวทางการด าเนินงานกิจกรรมถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
    ในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)  
    วิทยากร นายปกิจพจน์ กมลวรเดช  รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
     นายธีระยุทธ เกตุมี  รอง ผอ.โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
09.00 – 1๒.00 น.  - กิจกรรมถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
    ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    และแนวทางการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม) 
    วิทยากรหลัก นายปกิจพจน์ กมลวรเดช  รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
    นางวัชรา ค าภู่  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  
    วิทยากรกลุ่ม นางชะเรียม ชัยทอง ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
      นางกรรณิกา กาไหล่ทอง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
      นางแสงเดือน พรพานิช ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
    นายสมบูรณ์ วันยะนาพร  บุคลากรสนับสนุนกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
    นางสาวหนึ่งฤทัย โตมิ  ผอ.โรงเรียนบ้านวังดิน 
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13.00 – 16.30 น. - กิจกรรมถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
    ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    และแนวทางการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
    วิทยากรหลัก นายปกิจพจน์ กมลวรเดช  รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
    นางวัชรา ค าภู่  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  
    วิทยากรกลุ่ม นางชะเรียม ชัยทอง ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
      นางกรรณิกา กาไหล่ทอง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
      นางแสงเดือน พรพานิช ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
    นายสมบูรณ์ วันยะนาพร  บุคลากรสนับสนุนกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
    นางสาวหนึ่งฤทัย โตมิ  ผอ.โรงเรียนบ้านวังดิน 
 
วันศุกร์ท่ี 24 กันยำยน 2564 
08.30 – 1๒.00 น. - การสร้างเครื่องมือส าหรับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
    ผ่าน Web Site : https://sites.google.com/pracharath.ac.th 
    วิทยากร นายสมบูรณ์ วันยะนาพร  บุคลากรสนับสนุนกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

  นางวัชรา ค าภู่  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  
   นายธีระยุทธ เกตุมี  รอง ผอ.โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   นางสาวหนึ่งฤทัย โตมิ  ผอ.โรงเรียนบ้านวังดิน 
13.00 – 16.00 น. - ฝึกปฏิบัติการจัดท าเว็บไซต์ส าหรับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
    แนวทางการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) (แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม) 
    วิทยากร นายสมบูรณ์ วันยะนาพร  บุคลากรสนับสนุนกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

  นางวัชรา ค าภู่  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  
   นายธีระยุทธ เกตุมี  รอง ผอ.โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   นางสาวหนึ่งฤทัย โตมิ  ผอ.โรงเรียนบ้านวังดิน 
16.00 – 16.30 น.  - สรุปการด าเนินงาน ตอบข้อซักถาม  ปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
    วิทยากร นายปกิจพจน์ กมลวรเดช  รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
 
หมำยเหตุ - เวลา 10.00 – 10.15 น. และ 15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
  - เวลา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
  - ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
  - การด าเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด 
 
สิ่งที่ต้องเตรียมมำประกอบกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร  
 - ไฟล์ประกอบการจัดท าเว็บไซต์ ITA สถานศึกษา 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ท่ีมี Chrome browser เวอร์ช่ันปัจจุบัน และรับสัญญาณ wifi ได้  
 - ปล้ักต่อพ่วง 


