2
บัญชีมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA )
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(แนบท้ายคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ที่ 159 /2564 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564)
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดที่ 9 เรื่องเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย
(1) ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
ประธานคณะทำงาน
(2) รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
รองประธานคณะทำงาน
(3) ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
คณะทำงาน
(4) นายภานุวัฒน์ นามมณฑา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
คณะทำงานและเลขานุการ
(5) นางสาววันทนีย์ โนวิชัย
นิติกรชำนาญการ
คณะทำงานและเลขานุการ
(6) ว่าที่ร.ต.กิตติกร นาควิเชียร พนักงานคอมพิวเตอร์
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับ ติดตาม ผู้รับผิดชอบดำเนินการเพื่อให้จัดทำข้อมูลตาม
รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดที่ 9 เรื่องเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย 29 ข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน
1 โครงสร้าง

*2

ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบข้อมูล

o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ว่าที่ร.ต.กิตติกร นาควิเชียร
ของหน่วยงาน
o ประกอบด้วยตาแหน่งทีส่ าคัญ และการแบ่งส่วน
งานภายใน เช่น สานัก กอง ศูนย์ ฝ่ าย ส่วน กลุ่ม
เป็ นต้น
o แสดงรายนามของผูบ้ ริหารของหน่วยงาน
ว่าที่ร.ต.กิตติกร นาควิเชียร
(คนปั จจุบนั )
o ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง
รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผูบ้ ริหารสูงสุดหรือ
หัวหน้าหน่วยงาน และผูด้ ารงตาแหน่ งทางการ
บริหารของหน่วยงาน
ข้อสังเกต
- รูปถ่ายของผูบ้ ริหารควรเป็ นรูปถ่ายสีและอาจมี
ประวัตขิ องผูบ้ ริหารด้วย
- หากตาแหน่งว่าง ณ ปั จจุบนั ขอให้ระบุไว้ดว้ ยว่า
“ตาแหน่งว่าง”

3
ข้อ
3

ข้อมูล
อำนาจหน้าที่

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ผู้รับผิดชอบข้อมูล
o แสดงข้อมูลหน้าทีแ่ ละอานาจของหน่วยงานตามที่ ว่าที่ร.ต.กิตติกร นาควิเชียร
กฎหมายกาหนด
ข้อสังเกต
- เปลีย่ นหัวข้อทีป่ รากฏบนเว็บไซต์จากเดิม
“อานาจและหน้าที”่ เป็ น “หน้าทีแ่ ละอานาจ”
- ควรสรุปหน้าทีแ่ ละอานาจของหน่วยงาน ไว้ดว้ ย

4

แผนยุทธศาสตร์
หรือ แผนพัฒนา
หน่วยงาน

o แสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงาน
นายขจรศักดิ์ สีเสน
ทีม่ รี ะยะมากกว่า ๑ ปี
นางสาวจรัสวัน อนุศักดิกุล
o มีขอ้ มูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์
หรือแนวทาง เป้ าหมาย ตัวชีว้ ดั เป็ นต้น
o เป็ นแผนทีม่ รี ะยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(แผนการดาเนินภารกิจ หมายถึง แผนยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงาน)
ข้อสังเกต
- ควรแสดงข้อมูลในปี ทผ่ี ่านมาไว้ดว้ ย
- ควรแสดงข้อมูลแผนระยะสัน้ หรือแผนระยะกลาง
เป็ นอย่างน้อย

5

ข้อมูลการติดต่อ

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
นายสุรศักดิ์ กัลยาธิ
o ทีอ่ ยู่หน่วยงาน
นางแสงสุรีย์ พันธุ์พืช
o หมายเลขโทรศัพท์
o หมายเลขโทรสาร
o ทีอ่ ยู่ไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์
o แผนทีต่ งั ้ หน่วยงาน
ข้อสังเกต
- ต้องมีขอ้ มูลทัง้ ๕ หัวข้อ เปิ ดเผยบนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน
- อาจเพิม่ แผนที่ Google Map

4
ข้อ
6

ข้อมูล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
7 ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
o แสดงกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การดาเนินงานหรือการปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน
ข้อสังเกต
- อาจทาเป็ นแบนเนอร์บนหน้าเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน
- ควรจัดหมวดหมู่ของข้อมูลให้ชดั เจน

ผู้รับผิดชอบข้อมูล
ว่าที่ร.ต.กิตติกร นาควิเชียร

o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ว่าที่ร.ต.กิตติกร นาควิเชียร
ดาเนินงานตามอานาจ หน้าทีห่ รือภารกิจของ
หน่วยงาน
o เป็ นข้อมูลข่าวสารทีเ่ กิดขึน้ ในปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔
ข้อสังเกต
- ควรทาเป็ นแบนเนอร์ ตัววิง่ หรือตัวกระพริบให้
สะดุดตา บนหน้าเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน
- ควรจัดหมวดหมู่ของข่าวให้ชดั เจน
- แสดงข่าวให้เป็ นปั จจุบนั

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8

Q&A

o แสดงช่องทางทีบ่ ุคคลภายนอกสามารถสอบถาม ว่าที่ร.ต.กิตติกร นาควิเชียร
ข้อมูลต่าง ๆ ได้
และหน่วยงานสามารถสือ่ สารให้คาตอบกับ ผู้
สอบถามได้ โดยมีลกั ษณะ เป็ นการสือ่ สารได้สอง
ทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม - ตอบ
เป็ นต้น
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้ จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ข้อสังเกต
- ต้องแสดงให้เห็นว่ามีการถาม - ตอบทีเ่ ป็ นการ
โต้ตอบกัน (Two – way communication) ใน Web
broad หรือกล่องข้อความ
- ควรมีคาอธิบายข้อกาหนดเบื้องต้น
ในการ
ใช้ Web broad บนเว็บไซต์

5
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ผู้รับผิดชอบข้อมูล
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น ว่าที่ร.ต.กิตติกร นาควิเชียร
9 Social Network
Facebook, Twitter, Instagram เป็ นต้น
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ข้อสังเกต
- ควรมีแบนเนอร์แสดงอยู่ในหน้าเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน
แผนการดำเนินงาน
*10 แ ผ น ด ำ เนิ น ง า น o แสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานทีม่ ี
ประจำปี
ระยะ ๑ ปี
(แผนการดาเนินภารกิจ หมายถึง แผนปฏิบตั ิ
ราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
o มีขอ้ มูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือ
กิจกรรม งบประมาณทีใ่ ช้ระยะเวลาในการ
ดาเนินการ เป็ นต้น
o เป็ นแผนทีม่ รี ะยะเวลาบังคับใช้ในปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อสังเกต
- ควรแสดงแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปี ของปี ทผ่ี ่าน
ๆ มาด้วย
o แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผน
11 รายงานการกำกับ
ติดตาม
ดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตาม
การดำเนินงาน
“แบบ สงป. ๓๐๑”, “แบบ สงป. ๓๐๒” และ “แบบ
ประจำปีรอบ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ริ าชการ
6 เดือน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ”)
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น
ความก้าวหน้าการดาเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณทีใ่ ช้ดาเนินงาน
เป็ นต้น
o เป็ นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรก
ของปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายขจรศักดิ์

สีเสน

นางสาวจรัสวัน อนุศักดิกุล

นายขจรศักดิ์

สีเสน

นางสาวจรัสวัน อนุศักดิกุล

6
12 รายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
13 คู่มือ หรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

o แสดงผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
นายขจรศักดิ์ สีเสน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
นางสาวจรัสวัน อนุศักดิกุล
o มีขอ้ มูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินงาน เช่น
ผลการดาเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ปั ญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ผลสัมฤทธิตามเป้
์
าหมาย เป็ นต้น
o เป็ นรายงานผลของปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
o แสดงคู่มอื หรือแนวทางการปฏิบตั งิ านทีเ่ จ้าหน้าที่ ว่าที่ร.ต.กิตติกร นาควิเชียร
ของหน่วยงานใช้ยดึ ถือปฏิบตั ใิ ห้เป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน
o มีขอ้ มูลรายละเอียดของการปฏิบตั งิ าน เช่น
เป็ นคู่มอื ปฏิบตั ภิ ารกิจใดสาหรับเจ้าหน้าทีห่ รือ
พนักงานตาแหน่งใด กาหนดวิธกี ารขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั อิ ย่างไร เป็ นต้น
ข้อสังเกต
- คู่มอื หรือมาตรฐานการปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน
หมายรวมถึง คู่มอื เฉพาะของหน่วยงานทีจ่ ดั ทาขึน้
เพือ่ ใช้ปฏิบตั งิ านจริง
- คู่มอื หรือมาตรฐานการปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน
ไม่หมายรวมถึงมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของ ก.พ.
และคาสังแบ่
่ งงานภายในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ผู้รับผิดชอบข้อมูล
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
*14 แผนการใช้จ่ายเงิน o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน นายขจรศักดิ์ สีเสน
งบประมาณประจำปี ทีม่ รี ะยะ ๑ ปี
นางกรณิการ์ เกตุภู่
(แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ/
กิจกรรม เป็ นรายไตรมาส)
o มีขอ้ มูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณ
ตามแหล่งทีไ่ ด้รบั การจัดสรรงบประมาณตาม
ประเภทรายการ ใช้จ่าย เป็ นต้น
o เป็ นแผนทีม่ รี ะยะเวลาบังคับใช้ในปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

7
ข้อสังเกต
- ในการเปิ ดเผยข้อมูลสาธารณะควรแสดงใน
รูปแบบไฟล์ PDF ทีแ่ ปลงมาจากไฟล์ word หรือ
ไฟล์ excel ทัง้ นี้ ไม่ควรใช้ไฟล์ PDF ทีส่ แกนมา
จากเอกสาร
- ตัวอย่าง “แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ”
ปรากฏในภาคผนวก
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
15 รายงาน การกำกั บ
ติ ด ตามการใช้ จ่ า ย
งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน

o แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงาน ตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี (ตาม “แบบ
สงป. ๓๐๒” และ “แบบรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ”)
o มีขอ้ มูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็ นต้น
o เป็ นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของ
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อสังเกต
- ควรแสดงข้อมูลร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ
เพือ่ ให้เห็นว่า
การดาเนินงานของหน่วยงานเป็ นไปตามเกณฑ์ท่ี
กาหนดเพียงใด
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
16 รายงานผลการใช้จ่าย o แสดงผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี งบประมาณประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ตามแบบ สงป. ๓๐๑ และ แบบ สงป. ๓๐๒
ในไตรมาส ๔ ของปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
o มีขอ้ มูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่าย
งบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปั ญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิตาม
์
เป้ าหมาย เป็ นต้น
o เป็ นรายงานผลของปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นายขจรศักดิ์

สีเสน

นางกรณิการ์ เกตุภู่

ผู้รับผิดชอบข้อมูล
นายขจรศักดิ์ สีเสน
นางกรณิการ์ เกตุภู่
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การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
17

18

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง o แสดงแผนการจัดซือ้ จัดจ้างหรือแผนการจัดหา
หรื อ แผนการจั ด หา พัสดุตามทีห่ น่วยงานจะต้องดาเนินการตาม
พัสดุ
พระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและ การบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แผนการจัดซือ้ จัดจ้าง
ตามวงเงินงบประมาณทีห่ น่วยงานได้รบั การ
จัดสรร)
o เป็ นข้อมูลการจัดซือ้ จัดจ้างในปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
o แสดงประกาศตามทีห่ น่วยงานจะต้อง
ประกาศต่างๆ
เกี่ยวกับการจัดซื้อ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซือ้ จัด
จัดจ้างหรือการจัดหา จ้างและ
พัสดุ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น ประกาศ
เชิญชวน ประกาศผลการจัดซือ้ จัดจ้าง เป็ นต้น
o เป็ นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
19 สรุ ป ผลการจัดซื้อจั ด o แสดงสรุปผลการจัดซือ้ จัดจ้างของหน่วยงาน
จ้ า งหรื อ การจั ด หา โดยสรุปผลการจัดซือ้ จัดจ้างตาม “แบบสรุปผล
พัสดุรายเดือน
การดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน”
(แบบ สขร. ๑)

o มีขอ้ มูลรายละเอียดผลการจัดซือ้ จัดจ้าง เช่น
งานทีจ่ ดั ซือ้ หรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้าง
ราคากลาง วิธกี ารซือ้ หรือจ้าง รายชื่อผูเ้ สนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซือ้ หรือจ้าง เหตุผลทีค่ ดั เลือกโดยสรุปเลขที่
และวันทีข่ องสัญญาหรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
เป็ นต้น
o จาแนกข้อมูลเป็ นรายเดือน เป็ นประจา ทุก
เดือน
(กรณีไม่มกี ารจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่า

นายสุรศักดิ์ กัลยาธิ
นางวรัญญา

สุรกุล

นายสุรศักดิ์ กัลยาธิ
นางวรัญญา

สุรกุล

ผู้รับผิดชอบข้อมูล
นายสุรศักดิ์ กัลยาธิ
นางวรัญญา

สุรกุล
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“ไม่มกี ารจัดซือ้ จัดจ้าง”)
o เป็ นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อสังเกต
- ควรจัดทาข้อมูลทุกรายการทีห่ น่วยงานได้
ดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
*20 รายงานผล
การจัดซื้อ
จัดจ้างหรือ
ก า ร จั ด ห า พั ส ดุ
ประจำปี

o แสดงผลการจัดซือ้ จัดจ้างของหน่วยงาน
นายสุรศักดิ์ กัลยาธิ
ซึง่ เป็ นข้อมูลตลอดระยะเวลาของปี งบประมาณ
นางวรัญญา สุรกุล
พ.ศ. ๒๕๖๓
o มีขอ้ มูลรายละเอียด เช่น งบประมาณทีใ่ ช้ในการ
จัดซือ้ จัดจ้าง ปั ญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็ น
ต้น
o เป็ นรายงานผลของปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
*21 นโยบายการบริ ห าร o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ทรัพยากรบุคคล
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทีม่ ี
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เพือ่ ก่อให้เกิดการ
บริหารทรัพยากรบุคคลทีม่ คี วามโปร่งใสและมี
คุณธรรม
o เป็ นนโยบายทีย่ งั ใช้บงั คับในหน่วยงาน ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อสังเกต
- หน่ ว ยงานสามารถน านโยบายการบริห าร
ทรัพ ยากรบุ ค คลของส านั ก งานปลัด กระทรวง
ศึก ษาธิก ารขึ้น บนเว็บ ไซต์ ห ลัก ของหน่ ว ยงาน
เพือ่ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ

ผู้รับผิดชอบข้อมูล
น.ส.วลัยรัตน์ ปานันตา
นายภานุวัฒน์ นามมณฑา

10
*22 การดำเนิ น การตาม o แสดงการดาเนินการตามนโยบายการบริหาร
นโยบายการบริ ห าร ทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
บุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ การประเมินผล
การปฏิบตั งิ าน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
วินยั ของบุคลากรในหน่วยงาน เป็ นต้น
o เป็ นการดาเนินการทีม่ คี วามสอดรับกับนโยบาย
การบริหารทรัพยากร บุคคล ตามข้อ ๒๑ หรือ
เป็ นไปตามกิจกรรมทีอ่ ยู่ภายใต้นโยบาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ ๒๑
o เป็ นการดาเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔
ข้อสังเกต
- ควรแสดงให้เห็นถึงการนานโยบาย การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปปฏิบตั ิ พร้อมทัง้
ผลการดาเนินการดังกล่าว
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
*23 หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
บุคคลของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทรัพยากรบุคคล
ดังนี้
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตัง้ บุคลากร
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
บุคลากร
o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ
กาลังใจ
o เป็ นหลักเกณฑ์ทย่ี งั ใช้บงั คับในหน่วยงานใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อสังเกต
- ต้องนาหลักเกณฑ์ครบทัง้ ๕ เรื่อง ขึน้ เปิ ดเผย
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

น.ส.วลัยรัตน์ ปานันตา
นายภานุวัฒน์ นามมณฑา

น.ส.วลัยรัตน์ ปานันตา
นายภานุวัฒน์ นามมณฑา
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*24 รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจำปี

o แสดงผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทีส่ อดคล้อง น.ส.วลัยรัตน์ ปานันตา
นายภานุวัฒน์ นามมณฑา
กับการดาเนินงานตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (ข้อ ๒๒)
o มีขอ้ มูลรายละเอียดของการดาเนินการ เช่น
ผลการดาเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เป็ นต้น
o เป็ นรายงานผลของปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อสังเกต
- หน่วยงานสามารถใช้รายงานฯ ทีจ่ ดั ส่ง
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
สานักงาน ก.ค.ศ. ได้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ผู้รับผิดชอบข้อมูล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
25 แนวปฏิ บั ติ ก ารจั ด การเรื่ อ ง o แสดงคู่มอื หรือแนวทางการดาเนินการต่อ น.ส.วลัยรัตน์ ปานันตา
ร้องเรียนการทุจริต
เรื่องร้องเรียนทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริตและ น.ส.วันทนีย์ โนวิชัย
ประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงาน
o มีขอ้ มูลรายละเอียดของการปฏิบตั งิ าน
เช่น รายละเอียดวิธกี าร
ทีบ่ ุคคลภายนอกจะทาการร้องเรียน
รายละเอียดขัน้ ตอนหรือวิธกี าร
ในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่
รับผิดชอบ ระยะเวลาดาเนินการ เป็ นต้น
o เป็ นข้อมูลในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
คำอธิ บำยเพิ่ มเติ ม
เป็ นแนวปฏิบตั ทิ ใ่ี ช้บงั คับในหน่วยงาน
ครอบคลุมปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อสังเกต
- เป็ นคู่มอื หรือแนวทางการดาเนินการต่อ
เรื่องร้องเรียนทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงาน
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โดยอาจนามติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗
มีนาคม ๒๕๖๑ มาเป็ นส่วนหนึ่งของ
แนวทาง
การดาเนินการของหน่วยงานในการเร่งรัด
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงาน
- การดาเนินงานตามมติของคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
*26 ช่องทางแจ้ งเรื่ องร้ องเรีย น o แสดงช่องทางทีบ่ ุคคลภายนอกสามารถ ว่าที่ร.ต.กิตติกร นาควิเชียร
การทุ จ ริ ต และประพฤติ แจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
มิชอบ
การทุจริตและประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
(เป็ นช่องทางทีส่ ามารถเข้าไปแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานภายใต้แบนเนอร์
“ช่องทำงรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริ ต
และประพฤติ มิชอบ”)
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน
ข้อสังเกต
- ควรแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีการนา
ข้อร้องเรียนผ่านทางช่องทางดังกล่าวไป
ดาเนินการอย่างไร และมีผลการดาเนินการอยู่
ในขัน้ ตอนใด
- หากไม่มขี อ้ ร้องเรียนผ่านช่องทาง
ดังกล่าวในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้
ระบุว่า
“ไม่มเี รื่องร้องเรียน”
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ข้อ
ข้อมูล
27 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตประจำปี

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ผู้รับผิดชอบข้อมูล
o แสดงข้อมูลสถิตเิ รื่องร้องเรียนการทุจริต น.ส.วลัยรัตน์ ปานันตา
น.ส.วันทนีย์ โนวิชัย
และประพฤติมชิ อบของ เจ้าหน้าทีใ่ น
หน่วยงาน (เป็ นสถิตเิ รื่องร้องเรียน
เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานจากทุกช่องทาง)
o มีขอ้ มูลความก้าวหน้าของการจัดการ
เรื่องร้องเรียน เช่น จานวนเรื่อง
เรื่องทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องทีอ่ ยู่
ระหว่างดาเนินการ เป็ นต้น
(กรณีไม่มเี รื่องร้องเรียนให้ระบุว่า
“ไม่มเี รื่องร้องเรียน”)
o เป็ นข้อมูลในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อสังเกต
- ควรมีสถิตเิ รื่องร้องเรียนฯ อย่างต่อเนื่อง
ย้อนหลังจนถึงปี ทป่ี ระเมิน
- กรณีหน่วยงานไม่มเี รื่องร้องเรียนการ
ทุจริต ควรเปิ ดเผยข้อมูล ด้วยการระบุ
จานวน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o แสดงช่องทางทีบ่ ุคคลภายนอกสามารถ ว่าที่ร.ต.กิตติกร นาควิเชียร
28 ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น
แสดงความคิดเห็นต่อการดาเนินงานตาม
อานาจหน้าทีห่ รือภารกิจของหน่วยงาน
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ (เป็ นช่องทางที่
สามารถเข้าไปร้องเรียนได้โดยตรงผ่านทาง
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภายใต้แบน
เนอร์ “ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิ ดเห็น”)
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง
ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน
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*29 การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม

ข้อสังเกต
- บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานควรมีป่ มุ
เมนู “สร้างความคิดเห็น ” หรือ “กระทูใ้ หม่”
ให้ชดั เจน
และมีเจ้าหน้าทีค่ อยติดตามข้อมูลในแต่ละ
กระทูอ้ ยู่เสมอ
- ควรมีการตอบโต้กบั ผูแ้ สดงความคิดเห็นว่า
หน่วยงานได้รบั ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น
แล้ว
o แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมทีแ่ สดง นางสาวนวรัตน์ สุทธิแก้ว
ถึงการเปิ ดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้มี นายจักรพงษ์ โนเมืองใจ
ส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วม
ดาเนินการ ร่วมแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็ นต้น
o เป็ นการดาเนินการในปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อสังเกต
- อาจแสดงเป็ นภาพกิจกรรมของการมีสว่ น
ร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับหน่วยงาน
- ควรมีการกาหนดไว้เป็ นหลักเกณฑ์หรือ
ขัน้ ตอนในคู่มอื หรือหนังสือ หรือประกาศว่า
เปิ ดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมกับหน่วยงานอย่างไร
- การมีสว่ นร่วมอันเนื่องจากมีกฎหมาย
บังคับให้ปฏิบตั ิ ไม่เข้าข่ายเจตนารมณ์ของ
ข้อคาถามนี้ เช่น การประชาพิจารณ์
กฎหมาย
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ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล)
ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ
ข้อมูล
30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคามันว่
่ าจะปฏิบตั ิ
หน้าทีแ่ ละบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใสและเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
o ดาเนินการโดยผูบ้ ริหารสูงสุดคนปั จจุบนั ของ
หน่วยงาน
คำอธิ บำยเพิ่ มเติ ม
ควรมีการแปลเป็ นภาษาอังกฤษ เผยแพร่ในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น จัดทา
เป็ นวีดโี อ ภาพข่าว ประกอบ ฯลฯ
ข้อสังเกต
- หากมีการเปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหารสูงสุดในช่วง
ระยะเวลาการประเมินฯ หน่วยงานจะต้องจัดทา
ประกาศเจตนารมณ์ฯ ฉบับใหม่ของผูบ้ ริหารสูงสุด
คนปั จจุบนั ของหน่วยงาน
*31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร o แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมทีแ่ สดงถึง
การมีสว่ นร่วมของผูบ้ ริหารสูงสุดคนปั จจุบนั
o เป็ นการดาเนินการหรือกิจกรรมทีแ่ สดงให้เห็นถึง
การให้ความสาคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และ
ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
o เป็ นการดาเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อสังเกต
- การมีสว่ นร่วมของผูบ้ ริหารตามประเด็นนี้ อาจหมาย
รวมถึง วาระการประชุมทีผ่ บู้ ริหารสูงสุดได้ให้
ความสาคัญในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบข้อมูล
น.ส.วันทนีย์ โนวิชัย
ว่าที่ร.ต.กิตติกร
นาควิเชียร

นายสุรศักดิ์ กัลยาธิ
นางนวพร วรรณมณี
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ข้อ
ข้อมูล
32 การประเมิน
ความเสีย่ ง
การทุจริตประจาปี

33 การดาเนินการ
เพือ่ จัดการความเสีย่ ง
การทุจริต

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
o แสดงผลการประเมินความเสีย่ งของการ
ดาเนินงานหรือการปฏิบตั หิ น้าทีท่ อ่ี าจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์สว่ นรวมของ
หน่วยงาน
o มีขอ้ มูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น
เหตุการณ์ความเสีย่ ง และระดับของความเสีย่ ง
มาตรการและการดาเนินการในการบริหารจัดการความ
เสีย่ ง
o เป็ นการดาเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อสังเกต
- หน่วยงานสามารถนา “แผนบริหารความเสีย่ ง
การทุจริต สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”
ขึน้ เปิ ดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้
o แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมทีแ่ สดงถึง
การจัดการความเสีย่ งในกรณีทอ่ี าจก่อให้เกิดการ
ทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ น
ตนกับผลประโยชน์สว่ นรวมของหน่วยงาน
o เป็ นกิจกรรมหรือการดาเนินการทีส่ อดคล้องกับ
มาตรการหรือการดาเนินการเพือ่ บริหารจัดการ
ความเสีย่ งตาม ข้อ ๓๒
o เป็ นการดาเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อสังเกต
- หน่วยงานสามารถนาข้อมูลการดาเนินการเพื่อ
จัดการความเสีย่ งการทุจริตของหน่วยงานตามทีไ่ ด้
รายงานสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตาม
“แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่ งการทุจริต สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”
ขึน้ เปิ ดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้

ผู้รับผิดชอบข้อมูล
นางรัตนพัตน์ ทองรอด
นางนวพร วรรณมณี

นางรัตนพัตน์ ทองรอด
นางนวพร วรรณมณี
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ข้อ
ข้อมูล
34 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร

35 แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกัน
การทุจริต

36 รายงาน
การกากับ ติดตาม
การดาเนินการ ป้ องกัน
การทุจริต ประจาปี
รอบ ๖ เดือน

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
o แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมทีแ่ สดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าทีข่ อง
หน่วยงานมีทศั นคติและค่านิยมในการปฏิบตั งิ าน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
o เป็ นการดาเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อสังเกต
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อาจหมายรวมถึง
กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) เป็ นต้น
o แสดงแผนปฏิบตั กิ ารทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ป้ องกัน
การทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
o มีขอ้ มูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ
กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดาเนินการ เป็ นต้น
o เป็ นแผนทีม่ รี ะยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อสังเกต
- หน่วยงานสามารถนา “แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” ทีป่ รากฏข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานขึน้ เปิ ดเผยบน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้
o แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบตั กิ ารป้ องกันการทุจริตประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔(รอบ ๖ เดือน)
o มีขอ้ มูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น
ความก้าวหน้าการดาเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณทีใ่ ช้ดาเนินงาน
เป็ นต้น
o เป็ นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของ
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบข้อมูล
น.ส.วลัยรัตน์ปานันตา
น.ส.วันทนีย์ โนวิชัย

นายวิชัย แสงอาคม
นางเพียรทอง เวียงนาค

นายวิชัย แสงอาคม
นางเพียรทอง เวียงนาค
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ข้อสังเกต
- หน่ ว ยงานสามารถน าข้อ มูล ผลการด าเนิ น การ
ป้ องกัน การทุ จ ริต ของหน่ ว ยงาน รอบ ๖ เดือ น
ต าม ที่ ได้ ร าย งาน ส านั ก งาน ป ลั ด ก ระท รว ง
ศึ ก ษาธิ ก ารตาม “แบบการก ากั บ ติ ด ตามและ
ประเมินผล
การดาเนิ นงานแผนปฏิบัติ
ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต
กระทรวงศึกษาธิการ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”
ขึน้ เปิ ดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
o แสดงผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร
37 รายงานผล
การดาเนินการป้ องกัน
ป้ องกันการทุจริตประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การทุจริตประจาปี
o มีขอ้ มูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินการ เช่น
ผลการดาเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ปั ญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ผลสัมฤทธิตามเป้
์
าหมาย เป็ นต้น
o ใช้รายงานผลของปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
คำอธิ บำยเพิ่ มเติ ม
- หน่วยงานสามารถนาข้อมูลผลการดาเนินการ
ป้ องกันการทุจริตของหน่วยงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามทีไ่ ด้รายงาน
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตาม “แบบ
รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้าน
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงาน
ศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” ขึน้ เปิ ดเผยบน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้

ผู้รับผิดชอบข้อมูล
นายวิชัย แสงอาคม
นางเพียรทอง เวียงนาค
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ข้อ
ข้อมูล
รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
*38 มาตรการส่งเสริม คุณธรรม o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
และความโปร่งใสภายใน ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงาน
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
o มีขอ้ มูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่
เป็ นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนทีจ่ ะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน ประเด็นทีจ่ ะต้องพัฒนาให้ดขี น้ึ แนวทางการ
นาผลการวิเคราะห์ไปสูก่ ารปฏิบตั ขิ องหน่วยงาน
เป็ นต้น
o มีมาตรการเพือ่ ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดขี น้ึ ซึง่ สอดคล้อง
ตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น
การกาหนดผูร้ บั ผิดชอบหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง การ
กาหนดขัน้ ตอนหรือวิธกี ารปฏิบตั กิ ารกาหนดแนว
ทางการกากับติดตามให้นาไปสูก่ ารปฏิบตั แิ ละการ
รายงานผล เป็ นต้น
ข้อสังเกต
- กรณีทห่ี น่วยงานไม่มผี ลการประเมิน ITA
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้จดั ทาเป็ นมาตรการ
เพือ่ ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
o แสดงผลการดาเนินการตามมาตรการเพือ่ ส่งเสริม
*39 การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
และความโปร่งใสภายใน o มีขอ้ มูลรายละเอียดการนามาตรการเพือ่ ส่งเสริม
หน่วยงาน
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ
๓๘ ไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม
o เป็ นการดาเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบข้อมูล
น.ส.วลัยรัตน์ปานันตา
น.ส.วันทนีย์ โนวิชัย
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