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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

………………………………… 

1.หลักการและเหตุผล 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)ได้
ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
TransparencyAssessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศเพ่ือให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ ได้รับทราบคุณลักษณะและสถานการณ์ด าเนินงาน
ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุก
แห่งให้มีคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศและเ พ่ือขับเคลื่อนให้
หน่วยงานภาครัฐมีผลการด าเนินงานบรรลุซึ่งเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการต่อต้านการละประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
2.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 9 และ ๑0 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 56.41 ซึ่งถือว่ามี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานระดับ D (ระดับ AA มีค่าคะแนนระหว่าง ๙๕ - ๑๐๐, ระดับ A มี
ค่าคะแนนระหว่าง ๘๕ - ๙๔.๙๙, ระดับ C มีค่าคะแนนระหว่าง ๖๕.๗๔ - ๗๔.๙๙, ระดับ D มีค่าคะแนน
ระหว่าง 55 - 6๔.๙๙) 

 
ตาราง ๑ แสดงคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ(ITA) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ ศ. 
๒๕๖4 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ตัวชี้วัดที่ ข้อมูล ผลการประเมิน(ร้อยละ) 

1 โครงสร้าง 100 
2 ข้อมูลผู้บริหาร 0 
3 อ านาจหน้าที่ 100 
4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน 100 
5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 100 
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 0 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 100 
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การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
8 Q/A 0 
9 Social network 0 
แผนการด าเนินงาน 

10 แผนด าเนินงานประจ าปี 100 
11 รายงานการก ากับ ติดตาม  

การด าเนินงานประจ าปีรอบ  
6 เดือน  

100 

12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 100 
การปฏิบัติงาน 

13 คู่มือ หรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน 0 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 

14 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 100 
15 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี

รอบ 6 เดือน 
0 

16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 0 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 0 
18 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหา

พัสดุ 
0 

19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 0 
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 0 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100 
22 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 0 
23 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 0 
24 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 0 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

25 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 0 
26 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100 
27 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี 100 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนรวม 

28 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 0 
29 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 100 
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ตาราง 2 แสดงคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(ITA) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ ศ. ๒๕๖4 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
ตัวชี้วัดที่ ข้อมูล ผลการประเมิน(ร้อยละ) 

30 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 100 
31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 0 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 

32 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี  100 
33 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 100 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

34 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 100 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

35 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  100 
36 รายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินการ ป้องกัน       

การทุจริต ประจ าปี รอบ ๖ เดือน 
100 

37 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 100 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

38 มาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

100 

39 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

100 

 จากตาราง 1 และตาราง 2 พบว่า คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชีว้ัดที่10 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 56.41 

ประเด็นตัวช้ีวัดที่มีค่า 100 มี 22  ตัวชี้วัด 
ส่วนตัวช้ีวัดที่มีค่า 0  มี 17 ตัวชี้วัด 
ตาราง 3 แสดงคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ(ITA) ตัวชี้วัดที่ 9 และ10 การป้องกันการทุจริต ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจ าปี
งบประมาณ พ ศ. ๒๕๖4 

ประเด็น
ตัวช้ีวัด 

ร้อยละ รวมคะแนน
เต็ม 

 

คะแนนจากผล
ประเมิน 

คิดเป็นร้อยละ แปลผลระดับ 

39 100 3900 2200 56.41 D 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจ าปี 2564 เพ่ือน าผลไปหา จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นเร่งพัฒนา แนวทางการ
น าไปสู่การปฏิบัติ และก าหนดมาตรการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพดังนี้ 

3.1 จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 95) 

 ตัวชี้วัดที่ 9  

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาได้มีการเปิดเผยข้อมูลทางเว็ปไซต์หลักของหน่วยงาน มีข้อมูล
โครงสร้างที่เป็นปัจจุบัน และเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้สอบถาม ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น      
ทาง โทรศัพท์ Line Facebook ซึ่งบุคคลภายนอกสามารถสอบถามตรวจสอบได้ตลอดเวลา  

 ตัวชี้วัดที่ 10 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้แสดงเจตจ านงความซื่อสัตย์ 
สุจริตโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และประกาศให้เจ้าหน้าที่ในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ผู้มีส่วนร่วมได้รับรู้ น าไปสู่การปฏิบัติตามแผนการด าเนินงานในหน่วยงานอย่าง
ชัดเจน มีการประเมินความเสี่ยง และการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตประจ าทุกปี  

3.2 จุดอ่อน  

 ตัวชี้วัดที่ 9  เว็ปไซต์หลักของหน่วยงานยังขาดการบริหารจัดการที่เป็นปัจจุบัน ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยามีการจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี และรายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี ที่เป็นปัจจุบัน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ได้ยึดระเบียบ
แบบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  แตอ่าจจะไม่ได้น าข้อมูลที่ตรงประเด็นตัวชี้วัด มารายงานผลในเว็ปไซต์ จึงท าให้ได้ 0 คะแนน 

 ตัวชี้วัดที่ 10  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จัดท าข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้บริหารไม่ตรง
ประเด็น จึงท าให้ ข้อ 31 ได้ 0 คะแนน 
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สิ่งท่ีต้องพัฒนา 

 จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจ าปี 
2564 จะพบว่ายังมีจุดอ่อนที่ต้องน ามาพัฒนา ตามประเด็นตามจุดเน้น ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ ประเด็นการประเมิน สิ่งท่ีต้องพัฒนา 
2 ข้อมูลผู้บริหาร -แจ้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดท าข้อมูลให้เป็น

ปัจจุบัน  
-เพ่ิมองค์ประกอบ ช่องทางการติดต่อ ได้แก่ 
เบอร์โทร และอีเมลล์ ของศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  และ
ผู้อ านวยการกลุ่ม 
 

6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง -สร้างแบนเนอร์บนหน้าเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน  “กฎหมายที่เกี่ยวข้อง” 
-จัดหมวดหมู่กฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นแต่ละ
กลุ่มงานให้ชัดเจน เป็นระเบียบเรียบร้อย 
เข้าถึงข้อมูล  ได้ง่าย 
 

8 ช่องทางการสอบถาม (Q&A) - สร้างแบนเนอร์บนหน้าเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน “ช่องทางการสอบถาม (Q&A)” 
หน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับ         
ผู้สอบถามได้ เช่น web broad ,กล่องข้อความ 
ถาม-ตอบ  
-ควรมีค าอธิบายข้อก าหนดเบื้องต้นในการใช้ 
web broadบนเว็บไซต์ 
-แสดงให้เห็นว่ามีการถาม-ตอบที่เป็นการ
โต้ตอบกัน(Two-way communication)ใน 
Web broad หรือกล่องข้อความ 
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การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Network) 
 
 
 
 
 
 

-แจ้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเชื่อมโยงตัวชี้วัดไป
ยังเว็ปไซต์หลักของหน่วยงาน ที่มีการแสดง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น 
Facebook , คิวอาร์โค้ด Line ที่เข้าถึงข้อมูล
จากหน้ายังเว็ปไซต์หลักของหน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัดที่ ประเด็นการประเมิน สิ่งท่ีต้องพัฒนา 
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน -แสดงคู่มือ หรือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้  
เช่น -คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ ใน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดท า 
     -คู่มือการใช้ยานพาหนะ 
     -คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
     -คู่มือปฏิบัติงานต าแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชี 
     -คู่มือการเฝ้าระวังติดตาม covid-19 
-ไม่หมายรวมถึง ค าสั่งแบ่งงานภายใน
หน่วยงาน 
 

15 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน 

-แจ้งผู้รับผิดชอบจัดท าข้อมูลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน  
-แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี โดยมี
องค์ประกอบครบทุกข้อ ดังนี้ 
 1.แบบ สงป.301 
2.แบบ สงป.302 
3.แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
-ต้องปรากฏเนื้อหาหรือรายละเอียด
ความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าแต่ละ
โครงการ กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ี
ใช้ด าเนินงาน 
-ต้องใช้เอกสารฉบับจริง หรือส าเนาเอกสารที่
ปรากฏลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนาม
เท่านั้น 
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ตัวช้ีวัดที่ ประเด็นการประเมิน สิ่งท่ีต้องพัฒนา 
16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจ าปี 
-แจ้งผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณในไตรมาส 4   
-แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี โดยมีองค์ประกอบครบ
ทุกข้อ ดังนี้ 
 1.แบบ สงป.301 
2.แบบ สงป.302 
3.แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น 
-ต้องใช้เอกสารฉบับจริง หรือส าเนาเอกสารที่
ปรากฏลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนาม
เท่านั้น 
 

17 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการ
จัดหาพัสดุ 

-แจ้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดท าข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 
-ต้องใช้เอกสารฉบับจริง หรือส าเนาเอกสารที่
ปรากฏลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนาม
เท่านั้น 
-รวมทั้งกรณีการจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน5แสน
บาท หรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดให้
ต้องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญ
ชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
 

18 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ 

-แจ้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดท าข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน                                              
-ต้องใช้เอกสารฉบับจริง หรือส าเนาเอกสารที่
ปรากฏลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนาม
เท่านั้น 
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ตัวช้ีวัดที่ ประเด็นการประเมิน สิ่งท่ีต้องพัฒนา 
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา

พัสดุรายเดือน 
-แจ้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดท าข้อมูลเฉพาะ
ปีงบประมาณท่ีเข้ารับการตรวจ 
 

20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจ าปี 

-แจ้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดท าข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน มีข้อมูลครบถ้วน ดังนี้ 
1.งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
2.ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
 

22 การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

-แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
และแจ้งผู้รับผิดชอบจัดท าข้อมูล 
 

23 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

-แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
และแจ้งผู้รับผิดชอบจัดท าข้อมูล 
 

24 รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

-แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
และแจ้งผู้รับผิดชอบจัดท าข้อมูล 
 

25 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จัดท าคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 

28 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น - สร้างแบนเนอร์บนหน้าเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน   “ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น” 
-โดยมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามข้อมูลในแต่ละ
กระทู้อยู่เสมอ     
  

31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร -แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การมีส่วนร่วมของหัวหน้าหน่วยงานคนปัจจุบัน 
ที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและโปร่งใส 
 

  

สิ่งที่ต้องพัฒนาในภาพรวมคือ การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน สร้างการรับรู้ร่วมกัน ในการเผยแพร่ข้อมูลด้าน
ต่างๆให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
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มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้ 

 1.วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิเคราะห์ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน 

          2.แจ้งเวียนให้บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้ทราบการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับรู้
โดยทั่วกัน 

 3.ประชุมบุคลากรทั้งหมดในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เพ่ือวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และหา
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าข้อมูลต่อไป 

4.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าข้อมูลในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส        
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

5. ลงข้อมูลในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บนเว็ปไซต์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

6.ประชุมผู้เกี่ยวข้องตัวชี้วัดอีกครั้ง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

 7.ส่งแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใส (OIT) ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน       
การทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

 


