
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

บัญชีมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA )  

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
       (แนบท้ายคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ที่ 159 /2564 ลงวันที่ 12  พฤษภาคม   2564) 
  
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัดที่ 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 ผู้รับผิดชอบดำเนินการเพ่ือให้จัดทำข้อมูลตาม
รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดที่ 9 เรื่องเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง  
 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย 29 ข้อมูล 

 ตัวช้ีวัดยอ่ย   9.1  ข้อมูลพื้นฐาน              
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบข้อมูล 

ข้อมูลพื้นฐาน  

1 โครงสร้าง o แสดงแผนผงัแสดงโครงสรา้งการแบ่งสว่นราชการ
ของหน่วยงาน  
o ประกอบดว้ยต าแหน่งทีส่ าคญั และการแบ่งสว่น
งานภายใน เช่น ส านกั กอง ศูนย ์ฝ่าย สว่น กลุ่ม 
เป็นตน้ 

ว่าที่ร.ต.กิตติกร นาควิเชียร 

*2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงรายนามของผูบ้รหิารของหน่วยงาน  
(คนปัจจุบนั) 
o ประกอบดว้ยชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง  
รปูถ่าย ช่องทางการตดิต่อ ผูบ้รหิารสงูสุดหรอื
หวัหน้าหน่วยงาน และผูด้ ารงต าแหน่งทางการ
บรหิารของหน่วยงาน 
ข้อสงัเกต 
 - รปูถ่ายของผูบ้รหิารควรเป็นรูปถ่ายสแีละอาจมี
ประวตัขิองผูบ้รหิารดว้ย  
 - หากต าแหน่งว่าง ณ ปัจจุบนั ขอใหร้ะบุไวด้ว้ยว่า 
“ต าแหน่งว่าง” 

ว่าที่ร.ต.กิตติกร นาควิเชียร 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
3 อำนาจหน้าที่ o แสดงขอ้มลูหน้าทีแ่ละอ านาจของหน่วยงานตามที่

กฎหมายก าหนด 
ข้อสงัเกต 
 - เปลีย่นหวัขอ้ทีป่รากฏบนเวบ็ไซตจ์ากเดมิ 
“อ านาจและหน้าที”่ เป็น “หน้าทีแ่ละอ านาจ”  
 - ควรสรุปหน้าทีแ่ละอ านาจของหน่วยงาน ไวด้ว้ย 
 

ว่าที่ร.ต.กิตติกร นาควิเชียร 

4 แผนยุทธศาสตร์
หรอื แผนพฒันา
หน่วยงาน 

o แสดงแผนการด าเนินภารกจิของหน่วยงาน 
ทีม่รีะยะมากกว่า ๑ ปี  
o มขีอ้มลูรายละเอยีดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์
หรอืแนวทาง เป้าหมาย ตวัชีว้ดั เป็นตน้ 
o เป็นแผนทีม่รีะยะเวลาบงัคบัใชค้รอบคลุม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(แผนการด าเนินภารกจิ หมายถงึ แผนยุทธศาสตร ์
และแผนพฒันาการศกึษาของหน่วยงาน) 
ข้อสงัเกต 
 - ควรแสดงขอ้มลูในปีทีผ่่านมาไวด้ว้ย 
 - ควรแสดงขอ้มลูแผนระยะสัน้ หรอืแผนระยะกลาง
เป็นอย่างน้อย 
 

นายขจรศักดิ์   สีเสน 

นางสาวจรัสวัน อนุศักดิกุล 

5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงขอ้มลูการตดิต่อ ดงันี้ 
o ทีอ่ยู่หน่วยงาน 
o หมายเลขโทรศพัท ์ 
o หมายเลขโทรสาร 
o ทีอ่ยู่ไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์
o แผนทีต่ ัง้หน่วยงาน 
ข้อสงัเกต 
 - ตอ้งมขีอ้มลูทัง้ ๕ หวัขอ้ เปิดเผยบนเวบ็ไซตห์ลกั
ของหน่วยงาน 
 - อาจเพิม่แผนที ่Google Map 
 
 
 
 
 

นายสุรศักดิ์  กัลยาธิ 

นางแสงสุรีย์ พันธุ์พืช 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง o แสดงกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

การด าเนินงานหรอืการปฏบิตังิานของหน่วยงาน 
ข้อสงัเกต 
 - อาจท าเป็นแบนเนอรบ์นหน้าเวบ็ไซตห์ลกัของ
หน่วยงาน 
 - ควรจดัหมวดหมู่ของขอ้มลูใหช้ดัเจน 
 

ว่าที่ร.ต.กิตติกร นาควิเชียร 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ o แสดงขอ้มลูขา่วสารต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

ด าเนินงานตามอ านาจ หน้าทีห่รอืภารกจิของ
หน่วยงาน  
o เป็นขอ้มลูขา่วสารทีเ่กดิขึน้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
ข้อสงัเกต 
 - ควรท าเป็นแบนเนอร ์ตวัวิง่หรอืตวักระพรบิให้
สะดุดตา บนหน้าเวบ็ไซตห์ลกั ของหน่วยงาน 
 - ควรจดัหมวดหมู่ของขา่วใหช้ดัเจน  
 - แสดงขา่วใหเ้ป็นปัจจุบนั 

ว่าที่ร.ต.กิตติกร นาควิเชียร 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

8  Q&A o แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถสอบถาม
ขอ้มลูต่าง ๆ ได ้ 
และหน่วยงานสามารถสือ่สารใหค้ าตอบกบั  ผู้
สอบถามได ้โดยมลีกัษณะ เป็นการสือ่สารไดส้อง
ทาง เช่น Web broad, กล่องขอ้ความถาม - ตอบ 
เป็นตน้ 
o สามารถเชื่อมโยงไปยงัช่องทางขา้งตน้ได ้ จาก
เวบ็ไซตห์ลกัของหน่วยงาน 
ข้อสงัเกต 
 - ตอ้งแสดงใหเ้หน็ว่ามกีารถาม - ตอบทีเ่ป็นการ
โตต้อบกนั (Two – way communication) ใน Web 
broad หรอืกล่องขอ้ความ 
 - ควรมคี าอธบิายขอ้ก าหนดเบื้องต้น        ในการ
ใช ้Web broad บนเวบ็ไซต ์

ว่าที่ร.ต.กิตติกร นาควิเชียร 
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       ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.2  การบริหารงาน 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
9 Social Network o แสดงเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น 

Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น  
o สามารถเชื่อมโยงไปยงัช่องทางขา้งตน้ไดจ้าก
เวบ็ไซตห์ลกัของหน่วยงาน 
ข้อสงัเกต 
 - ควรมแีบนเนอรแ์สดงอยู่ในหน้าเวบ็ไซต์หลกัของ
หน่วยงาน 
 

ว่าที่ร.ต.กิตติกร นาควิเชียร 

แผนการดำเนินงาน  
*10 แ ผ น ด ำ เนิ น ง า น

ประจำปี 
o แสดงแผนการด าเนินภารกจิของหน่วยงานทีม่ี
ระยะ ๑ ปี  
(แผนการด าเนินภารกจิ หมายถงึ แผนปฏบิตัิ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 
o มขีอ้มลูรายละเอยีดของแผนฯ เช่น โครงการหรอื
กจิกรรม งบประมาณทีใ่ชร้ะยะเวลาในการ
ด าเนินการ เป็นตน้  
o เป็นแผนทีม่รีะยะเวลาบงัคบัใชใ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ข้อสงัเกต 
 - ควรแสดงแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของปีทีผ่่าน 
ๆ มาดว้ย 

นายขจรศักดิ์   สีเสน 

นางสาวจรัสวัน อนุศักดิกุล 
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รายงานการกำกับ 
ติดตาม  
การดำเนินงาน
ประจำปีรอบ  
6 เดือน  
 
 
 
 
 

 

o แสดงความกา้วหน้าในการด าเนินงานตามแผน
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตาม 
“แบบ สงป. ๓๐๑”, “แบบ สงป. ๓๐๒” และ “แบบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัริาชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส านกังาน
ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร”) 
o มเีนื้อหาหรอืรายละเอยีดความกา้วหน้า เช่น 
ความกา้วหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/
กจิกรรม รายละเอยีดงบประมาณทีใ่ชด้ าเนินงาน   
เป็นตน้  
o เป็นขอ้มลูในระยะเวลา ๖ เดอืนแรก   
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นายขจรศักดิ์   สีเสน 

นางสาวจรัสวัน อนุศักดิกุล 
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12 รายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
o มขีอ้มลูรายละเอยีดสรุปผลการด าเนินงาน เช่น  
ผลการด าเนินการ โครงการหรอืกจิกรรม ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ 
ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมาย  เป็นตน้  
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายขจรศักดิ์   สีเสน 

นางสาวจรัสวัน อนุศักดิกุล 

การปฏิบัติงาน  
13 คู่มือ หรือมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน 
o แสดงคู่มอืหรอืแนวทางการปฏบิตังิานทีเ่จา้หน้าที่
ของหน่วยงานใชย้ดึถอืปฏบิตัใิหเ้ป็นมาตรฐาน
เดยีวกนั  
o มขีอ้มลูรายละเอยีดของการปฏบิตังิาน เช่น       
เป็นคู่มอืปฏบิตัภิารกจิใดส าหรบัเจา้หน้าทีห่รอื
พนกังานต าแหน่งใด ก าหนดวธิกีารขัน้ตอนการ
ปฏบิตัอิย่างไร เป็นต้น 
ข้อสงัเกต 
- คู่มอืหรอืมาตรฐานการปฏบิตังิานของหน่วยงาน 
หมายรวมถงึ คู่มอืเฉพาะของหน่วยงานทีจ่ดัท าขึน้
เพือ่ใชป้ฏบิตังิานจรงิ 
 - คู่มอืหรอืมาตรฐานการปฏบิตังิานของหน่วยงาน   
ไม่หมายรวมถงึมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ ก.พ. 
และค าสัง่แบ่งงานภายในหน่วยงาน 
 

ว่าที่ร.ต.กิตติกร นาควิเชียร 

 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี  9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี  
*14 แผนการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณประจำปี 
o แสดงแผนการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงาน
ทีม่รีะยะ ๑ ปี  
(แสดงแผนการใชจ่้ายงบประมาณรายโครงการ/
กจิกรรม เป็นรายไตรมาส) 
o มขีอ้มลูรายละเอยีดของแผนฯ เช่น งบประมาณ
ตามแหล่งทีไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณตาม
ประเภทรายการ  ใชจ่้าย เป็นตน้  
o เป็นแผนทีม่รีะยะเวลาบงัคบัใชใ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นายขจรศักดิ์   สีเสน 

นางกรณิการ์ เกตุภู่ 
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ข้อสงัเกต 
 - ในการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะควรแสดงใน
รปูแบบไฟล ์PDF ทีแ่ปลงมาจากไฟล ์word หรอื
ไฟล ์excel ทัง้นี้ ไม่ควรใชไ้ฟล ์PDF ทีส่แกนมา
จากเอกสาร 
 - ตวัอย่าง “แผนการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี” 
ปรากฏในภาคผนวก 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานการกำกั บ
ติ ดตามการใช้ จ่ าย
งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

o แสดงความกา้วหน้าในการด าเนินงาน    ตาม
แผนการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปี   (ตาม “แบบ 
สงป. ๓๐๒” และ “แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส านกังานปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร”) 
o มขีอ้มลูรายละเอยีดความกา้วหน้า เช่น 
ความกา้วหน้าการใชจ่้ายงบประมาณ เป็นตน้  
o เป็นขอ้มลูในระยะเวลา ๖ เดอืนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ข้อสงัเกต 
- ควรแสดงขอ้มลูรอ้ยละการใชจ่้ายงบประมาณ 
เพือ่ใหเ้หน็ว่า 
การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามเกณฑท์ี่
ก าหนดเพยีงใด 

นายขจรศักดิ์   สีเสน 

นางกรณิการ์ เกตุภู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
16 รายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปี 
o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใชจ่้าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
(ตามแบบ สงป. ๓๐๑ และ แบบ สงป. ๓๐๒          
ในไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 
o มขีอ้มลูรายละเอยีดสรุปผลการใชจ่้าย
งบประมาณ เช่น ผลการใชจ่้ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ ผลสมัฤทธิต์าม 
เป้าหมาย เป็นต้น 
 o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

นายขจรศักดิ์   สีเสน 

นางกรณิการ์ เกตุภู่ 
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การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 

17 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหา
พัสดุ 

o แสดงแผนการจดัซือ้จดัจา้งหรอืแผนการจดัหา
พสัดุตามทีห่น่วยงานจะตอ้งด าเนินการตาม
พระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและ   การบรหิาร
พสัดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐  (แผนการจดัซือ้จดัจา้ง
ตามวงเงนิงบประมาณทีห่น่วยงานไดร้บัการ
จดัสรร)  
o เป็นขอ้มลูการจดัซือ้จดัจา้งในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นายสุรศักดิ์  กัลยาธิ 

นางวรัญญา สุรกุล  

18 ประกาศต่างๆ
เกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ 

o แสดงประกาศตามทีห่น่วยงานจะตอ้ง
ด าเนินการตามพระราชบญัญตั ิการจดัซือ้   จดั
จา้งและ 
การบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น ประกาศ  
เชญิชวน ประกาศผลการจดัซือ้จดัจา้ง เป็นตน้  
o เป็นขอ้มลูการจดัซื้อจดัจา้งในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

นายสุรศักดิ์  กัลยาธิ 

นางวรัญญา สุรกุล  

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
19 สรุปผลการจัดซื้อจัด

จ้ างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน 

o แสดงสรุปผลการจดัซือ้จดัจา้งของหน่วยงาน    
โดยสรุปผลการจดัซือ้จดัจา้งตาม “แบบสรุปผล        
การด าเนินการจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืน”  
(แบบ สขร. ๑)   
 
 
 
o มขีอ้มลูรายละเอยีดผลการจดัซือ้จดัจา้ง เช่น   
งานทีจ่ดัซือ้หรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง 
ราคากลาง วธิกีารซือ้หรอืจา้ง รายชื่อผูเ้สนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคาที่
ตกลงซือ้หรอืจา้ง เหตุผลทีค่ดัเลอืกโดยสรุปเลขที่
และวนัทีข่องสญัญาหรอืขอ้ตกลงในการซือ้หรอืจา้ง 
เป็นตน้  
o จ าแนกขอ้มลูเป็นรายเดอืน เป็นประจ า   ทุก
เดอืน 
(กรณีไม่มกีารจดัซือ้จดัจา้งในรอบเดอืนใดใหร้ะบุว่า     

นายสุรศักดิ์  กัลยาธิ 

นางวรัญญา สุรกุล  



9 
 

“ไม่มกีารจดัซือ้จดัจา้ง”)   
o เป็นขอ้มลูการจดัซื้อจดัจา้งในปีงบประมาณ    
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ข้อสงัเกต 
 - ควรจดัท าขอ้มลูทุกรายการทีห่น่วยงานได้
ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง  
 
 

*20 รายงานผล 
การจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือ 
ก า ร จั ด ห า พั ส ดุ
ประจำปี 

o แสดงผลการจดัซือ้จดัจา้งของหน่วยงาน           
ซึง่เป็นขอ้มลูตลอดระยะเวลาของปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
o มขีอ้มลูรายละเอยีด เช่น งบประมาณทีใ่ชใ้นการ
จดัซือ้จดัจา้ง ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ เป็น
ตน้  
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

นายสุรศักดิ์  กัลยาธิ 

นางวรัญญา สุรกุล  

 
          ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
*21 นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
o แสดงนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคลของ
ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิารทีม่ี
จุดมุ่งหมายหรอืวตัถุประสงคเ์พือ่ก่อใหเ้กดิการ
บรหิารทรพัยากรบุคคลทีม่คีวามโปร่งใสและมี
คุณธรรม  
o เป็นนโยบายทีย่งัใชบ้งัคบัในหน่วยงาน  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
ข้อสงัเกต 
 - หน่วยงานสามารถน านโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการขึ้นบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน      
เพือ่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
 
 

น.ส.วลัยรัตน์     ปานันตา 
นายภานุวัฒน์   นามมณฑา 
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*22 การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

o แสดงการด าเนินการตามนโยบายการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล เช่น การวางแผนพฒันา
บุคลากร การสรา้งความก้าวหน้าในสายอาชพี  
การพฒันาคุณภาพชวีติ การประเมนิผล           
การปฏบิตังิาน การสง่เสรมิจรยิธรรมและรกัษา
วนิยัของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น  
o เป็นการด าเนินการทีม่คีวามสอดรบักบันโยบาย
การบรหิารทรพัยากร บุคคล ตามขอ้ ๒๑ หรอื
เป็นไปตามกจิกรรมทีอ่ยู่ภายใตน้โยบาการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล ตามขอ้ ๒๑ 
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
ข้อสงัเกต 
 - ควรแสดงใหเ้หน็ถงึการน านโยบาย    การ
บรหิารทรพัยากรบุคคล 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปปฏบิตั ิพรอ้มทัง้  
ผลการด าเนินการดงักล่าว 

น.ส.วลัยรัตน์     ปานันตา 
นายภานุวัฒน์   นามมณฑา 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
*23 หลักเกณฑ์การ

บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

แสดงหลกัเกณฑก์ารบรหิารและพฒันาทรพัยากร
บุคคลของส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 
ดงันี้  
o หลกัเกณฑก์ารสรรหาและคดัเลอืกบุคลากร  
o หลกัเกณฑก์ารบรรจุและแต่งตัง้บุคลากร  
o หลกัเกณฑก์ารพฒันาบุคลากร  
o หลกัเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิาน
บุคลากร  
o หลกัเกณฑก์ารใหคุ้ณใหโ้ทษและการสรา้งขวญั
ก าลงัใจ  
o เป็นหลกัเกณฑท์ีย่งัใชบ้งัคบัในหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ข้อสงัเกต 
 - ตอ้งน าหลกัเกณฑค์รบทัง้ ๕ เรื่อง ขึน้เปิดเผย   
บนเวบ็ไซตห์ลกัของหน่วยงาน 
 
 

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

o แสดงผลการพฒันาทรพัยากรบุคคลทีส่อดคลอ้ง
กบัการด าเนินงานตามนโยบายการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล (ขอ้ ๒๒) 
o มขีอ้มลูรายละเอยีดของการด าเนินการ เช่น     
ผลการด าเนินการตามนโยบายการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล  ผลการวเิคราะหก์ารพฒันา
ทรพัยากรบุคคล เป็นตน้  
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ข้อสงัเกต 
- หน่วยงานสามารถใชร้ายงานฯ ทีจ่ดัสง่
ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร หรอื
ส านกังาน ก.ค.ศ. ได ้
 

น.ส.วลัยรัตน์     ปานันตา 
นายภานุวัฒน์   นามมณฑา 

 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.5  การส่งเสริมความโปร่งใส 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
25 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง

ร้องเรียนการทุจริต 
o แสดงคู่มอืหรอืแนวทางการด าเนินการต่อ
เรื่องรอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทุจรติและ
ประพฤตมิชิอบของเจา้หน้าทีใ่นหน่วยงาน  
o มขีอ้มลูรายละเอยีดของการปฏบิตังิาน 
เช่น รายละเอยีดวธิกีาร 
ทีบุ่คคลภายนอกจะท าการรอ้งเรยีน 
รายละเอยีดขัน้ตอนหรอืวธิกีาร 
ในการจดัการต่อเรื่องรอ้งเรยีน สว่นงานที่
รบัผดิชอบ ระยะเวลาด าเนินการ เป็นตน้  
o เป็นขอ้มลูในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 
เป็นแนวปฏบิตัทิีใ่ชบ้งัคบัในหน่วยงาน
ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
ข้อสงัเกต 
 - เป็นคู่มอืหรอืแนวทางการด าเนินการต่อ
เรื่องรอ้งเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทุจรติและ
ประพฤตมิชิอบของเจา้หน้าทีใ่นหน่วยงาน 

น.ส.วลัยรัตน์     ปานันตา 
น.ส.วันทนีย์   โนวิชัย 
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โดยอาจน ามตคิณะรฐัมนตร ีวนัที ่๒๗ 
มนีาคม ๒๕๖๑ มาเป็นสว่นหนึ่งของ
แนวทาง 
การด าเนินการของหน่วยงานในการเร่งรดั
จดัการเรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติและ
ประพฤต ิมชิอบของเจา้หน้าทีใ่นหน่วยงาน 
 - การด าเนินงานตามมตขิองคณะรฐัมนตร ี
วนัที ่๒๗ มนีาคม ๒๕๖๒  
 

*26 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุ จริตและประพฤติ      
มิชอบ 

o แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถ
แจง้เรื่องรอ้งเรยีนเกี่ยวกบั 
การทุจรติและประพฤตมิชิอบของเจา้หน้าที่
ในหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์    
(เป็นช่องทางทีส่ามารถเขา้ไปแจง้เรื่อง
รอ้งเรยีนไดโ้ดยตรงผ่านเวบ็ไซตห์ลกัของ
หน่วยงานภายใตแ้บนเนอร ์ 
“ช่องทำงรบัเร่ืองร้องเรียนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ”) 
o สามารถเขา้ถงึหรอืเชื่อมโยงไปยงั
ช่องทางขา้งตน้ไดจ้ากเวบ็ไซตห์ลกั 
ของหน่วยงาน 
ข้อสงัเกต 
- ควรแสดงใหเ้หน็ว่าหน่วยงานมกีารน า     
ขอ้รอ้งเรยีนผ่านทางช่องทางดงักล่าวไป
ด าเนินการอย่างไร และมผีลการด าเนินการอยู่
ในขัน้ตอนใด 
 - หากไม่มขีอ้รอ้งเรยีนผ่านช่องทาง
ดงักล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้
ระบุว่า  
“ไม่มเีรื่องรอ้งเรยีน” 
 
 
 
 
 
 

ว่าที่ร.ต.กิตติกร นาควิเชียร 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
27 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

การทุจริตประจำปี 
 o แสดงขอ้มลูสถติเิรื่องรอ้งเรยีนการทุจรติ
และประพฤตมิชิอบของ เจา้หน้าทีใ่น
หน่วยงาน (เป็นสถติเิรื่องรอ้งเรยีน
เจา้หน้าทีข่องหน่วยงานจากทุกช่องทาง)  
o มขีอ้มลูความกา้วหน้าของการจดัการ   
เรื่องรอ้งเรยีน เช่น จ านวนเรื่อง  
เรื่องทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ เรื่องทีอ่ยู่
ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น  
(กรณีไม่มเีรื่องรอ้งเรยีนใหร้ะบุว่า           
“ไม่มเีรื่องรอ้งเรยีน”)  
o เป็นขอ้มลูในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
ข้อสงัเกต 
 - ควรมสีถติเิรื่องรอ้งเรยีนฯ อย่างต่อเนื่อง 
ยอ้นหลงัจนถงึปีทีป่ระเมนิ 
 - กรณีหน่วยงานไม่มเีรื่องรอ้งเรยีนการ
ทุจรติ ควรเปิดเผยขอ้มลู ดว้ยการระบุ
จ านวน      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

น.ส.วลัยรัตน์     ปานันตา 
น.ส.วันทนีย์   โนวิชัย 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
28 ช่องทางการรับฟังความ

คิดเห็น 
o แสดงช่องทางทีบุ่คคลภายนอกสามารถ
แสดงความคดิเหน็ต่อการด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าทีห่รอืภารกจิของหน่วยงาน   
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ (เป็นช่องทางที่
สามารถเขา้ไปรอ้งเรยีนไดโ้ดยตรงผ่านทาง
เวบ็ไซตห์ลกัของหน่วยงานภายใตแ้บน
เนอร ์“ช่องทำงกำรรบัฟังควำมคิดเหน็”) 
o สามารถเขา้ถงึหรอืเชื่อมโยงไปยงั
ช่องทางขา้งตน้ไดจ้ากเวบ็ไซตข์อง
หน่วยงาน 
 
 
 
 

ว่าที่ร.ต.กิตติกร นาควิเชียร 
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ข้อสงัเกต 
 - บนเวบ็ไซตห์ลกัของหน่วยงานควรมปีุ่ ม 
เมนู “สรา้งความคดิเหน็ ” หรอื “กระทูใ้หม่” 
ใหช้ดัเจน  
และมเีจา้หน้าทีค่อยตดิตามขอ้มลูในแต่ละ
กระทูอ้ยู่เสมอ 
 - ควรมกีารตอบโตก้บัผูแ้สดงความคดิเหน็ว่า 
หน่วยงานไดร้บัขอ้เสนอแนะหรอืขอ้คดิเหน็
แลว้  

*29 การเปิดโอกาสให้เกิด    
การมีส่วนร่วม 

o แสดงการด าเนินการหรอืกจิกรรมทีแ่สดง
ถงึการเปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดม้ ี  
สว่นร่วมในการด าเนินงานตามภารกจิ 
ของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วม
ด าเนินการ ร่วมแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
หรอืร่วมตดิตามประเมนิผล เป็นตน้  
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ข้อสงัเกต 
- อาจแสดงเป็นภาพกจิกรรมของการมสีว่น
ร่วมของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบัหน่วยงาน 
- ควรมกีารก าหนดไวเ้ป็นหลกัเกณฑห์รอื
ขัน้ตอนในคู่มอืหรอืหนงัสอื หรอืประกาศว่า
เปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามี
สว่นร่วมกบัหน่วยงานอย่างไร 
- การมสีว่นร่วมอนัเนื่องจากมกีฎหมาย
บงัคบัใหป้ฏบิตั ิไม่เขา้ขา่ยเจตนารมณ์ของ
ขอ้ค าถามนี้ เช่น การประชาพจิารณ์
กฎหมาย  
 

นางสาวนวรัตน์  สุทธิแก้ว 
นายจักรพงษ์  โนเมืองใจ 
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ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) 
ตัวช้ีวัดย่อย 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
30 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรอืค ามัน่ว่าจะปฏบิตัิ

หน้าทีแ่ละบรหิารหน่วยงานอย่างซื่อสตัยส์ุจรติ 
โปร่งใสและเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล  
o ด าเนินการโดยผูบ้รหิารสูงสุดคนปัจจุบนัของ
หน่วยงาน 
ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 
ควรมกีารแปลเป็นภาษาองักฤษ เผยแพร่ในรปูแบบ
ต่าง ๆ เช่น จดัท า 
เป็นวดีโีอ ภาพข่าว ประกอบ ฯลฯ 
ข้อสงัเกต 
 - หากมกีารเปลีย่นแปลงผูบ้รหิารสงูสุดในช่วง
ระยะเวลาการประเมนิฯ หน่วยงานจะตอ้งจดัท า
ประกาศเจตนารมณ์ฯ ฉบบัใหม่ของผูบ้รหิารสูงสุด 
คนปัจจุบนัของหน่วยงาน 

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

*31 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร o แสดงการด าเนินการหรอืกจิกรรมทีแ่สดงถงึ      
การมสีว่นร่วมของผูบ้รหิารสงูสุดคนปัจจุบนั  
o เป็นการด าเนินการหรอืกจิกรรมทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ
การใหค้วามส าคญักบัการปรบัปรุง พฒันา และ
สง่เสรมิหน่วยงานดา้นคุณธรรมและโปร่งใส  
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ข้อสงัเกต 
- การมสีว่นร่วมของผูบ้รหิารตามประเดน็นี้ อาจหมาย
รวมถงึ วาระการประชุมทีผู่บ้รหิารสงูสุดไดใ้ห้
ความส าคญัในการปรบัปรุง พฒันา และสง่เสรมิ
คณุธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุรศักดิ์  กัลยาธิ 
นางนวพร   วรรณมณี 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
32 การประเมนิ 

ความเสีย่ง 
การทุจรติประจ าปี  
 

o แสดงผลการประเมนิความเสีย่งของการ
ด าเนินงานหรอืการปฏบิตัหิน้าทีท่ีอ่าจก่อใหเ้กดิ
การทุจรติหรอืก่อใหเ้กดิการขดักนัระหว่าง
ผลประโยชน์สว่นตนกบัผลประโยชน์สว่นรวมของ
หน่วยงาน  
o มขีอ้มลูรายละเอยีดของผลการประเมนิ เช่น 
เหตุการณ์ความเสีย่ง และระดบัของความเสีย่ง 
มาตรการและการด าเนินการในการบรหิารจดัการความ
เสีย่ง  
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ข้อสงัเกต 
 - หน่วยงานสามารถน า “แผนบรหิารความเสีย่ง   
การทุจรติ ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”  
ขึน้เปิดเผยบนเวบ็ไซตห์ลกัของหน่วยงานได้ 

นางรัตนพัตน์ ทองรอด
นางนวพร   วรรณมณี 
 
 

33 การด าเนินการ 
เพือ่จดัการความเสีย่ง 
การทุจรติ  
 

o แสดงการด าเนินการหรอืกจิกรรมทีแ่สดงถงึ      
การจดัการความเสีย่งในกรณีทีอ่าจก่อใหเ้กดิการ
ทุจรติหรอืก่อใหเ้กดิการขดักนัระหว่างผลประโยชน์สว่น
ตนกบัผลประโยชน์สว่นรวมของหน่วยงาน  
o เป็นกจิกรรมหรอืการด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบั
มาตรการหรอืการด าเนินการเพือ่บรหิารจดัการ
ความเสีย่งตาม ขอ้ ๓๒  
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ข้อสงัเกต 
 - หน่วยงานสามารถน าขอ้มลูการด าเนินการเพื่อ
จดัการความเสีย่งการทุจรติของหน่วยงานตามทีไ่ด้
รายงานส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิารตาม  
“แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบรหิาร
ความเสีย่งการทุจรติ ส านกังานปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”  
ขึน้เปิดเผยบนเวบ็ไซตห์ลกัของหน่วยงานได้ 
 
 
 
 

นางรัตนพัตน์ ทองรอด
นางนวพร   วรรณมณี 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
34 การเสรมิสรา้งวฒันธรรม

องคก์ร 
o แสดงการด าเนินการหรอืกจิกรรมทีแ่สดงถงึการ
เสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รใหเ้จา้หน้าทีข่อง
หน่วยงานมทีศันคตแิละค่านิยมในการปฏบิตังิาน
อย่างซื่อสตัยส์ุจรติ อย่างชดัเจน 
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ข้อสงัเกต 
- การเสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์ร อาจหมายรวมถงึ 
กจิกรรมเกี่ยวกบัการสง่เสรมิคุณธรรม กจิกรรม       
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 
(ITA) เป็นตน้ 

น.ส.วลัยรัตน์ ปานันตา 
น.ส.วันทนีย์ โนวิชัย 

35 แผนปฏบิตักิารป้องกนั 
การทุจรติ  
 

o แสดงแผนปฏบิตักิารทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่ป้องกนั
การทุจรติหรอืพฒันาดา้นคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
o มขีอ้มลูรายละเอยีดของแผนฯ เช่น โครงการ 
กจิกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น  
o เป็นแผนทีม่รีะยะเวลาบงัคบัใชค้รอบคลุม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ข้อสงัเกต 
 - หน่วยงานสามารถน า “แผนปฏบิตักิารป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติ กระทรวงศกึษาธกิาร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” ทีป่รากฏขอ้มลู
โครงการ/กจิกรรมของหน่วยงานขึน้เปิดเผยบน
เวบ็ไซต์หลกัของหน่วยงานได ้

นายวิชัย  แสงอาคม 
นางเพียรทอง เวียงนาค 

36 รายงาน 
การก ากบั ตดิตาม 
การด าเนินการ ป้องกนั 
การทุจรติ ประจ าปี  
รอบ ๖ เดอืน 

o แสดงความกา้วหน้าในการด าเนินงานตาม
แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔(รอบ ๖ เดอืน)  
o มขีอ้มลูรายละเอยีดความกา้วหน้า เช่น 
ความกา้วหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/
กจิกรรม รายละเอยีดงบประมาณทีใ่ชด้ าเนินงาน 
เป็นตน้  
o เป็นขอ้มลูในระยะเวลา ๖ เดอืนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นายวิชัย  แสงอาคม 
นางเพียรทอง เวียงนาค 
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ข้อสงัเกต 
 - หน่วยงานสามารถน าข้อมูลผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน รอบ ๖ เดือน 
ต ามที่ ได้ ร าย งานส านั ก งานป ลัด ก ระท รว ง
ศึกษาธิการตาม “แบบการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผล             การด าเนินงานแผนปฏิบัติ
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 
กระทรวงศึกษาธกิาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” 
ขึน้เปิดเผยบนเวบ็ไซตห์ลกัของหน่วยงานได ้

 
ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบข้อมูล 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  
37 รายงานผล 

การด าเนินการป้องกนั                      
การทุจรติประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิาร
ป้องกนัการทุจรติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
o มขีอ้มลูรายละเอยีดสรุปผลการด าเนินการ เช่น     
ผลการด าเนินการ โครงการหรอืกจิกรรม ผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ 
ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมาย เป็นตน้  
o ใชร้ายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 
 - หน่วยงานสามารถน าขอ้มลูผลการด าเนินการ
ป้องกนัการทุจรติของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามทีไ่ดร้ายงาน
ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิารตาม “แบบ
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กจิกรรมดา้น
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติของส านกังาน
ศกึษาธกิารภาคและส านกังานศกึษาธกิารจงัหวดั 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” ขึน้เปิดเผยบน
เวบ็ไซตห์ลกัของหน่วยงานได ้
 
 
 
 
 
 

นายวิชัย  แสงอาคม 
นางเพียรทอง เวียงนาค 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ ผู้รับผิดชอบข้อมูล 
*38 มาตรการส่งเสริม คุณธรรม 

และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงการวเิคราะหผ์ลการประเมนิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
o มขีอ้มลูรายละเอยีดการวเิคราะห ์เช่น ประเดน็ที่
เป็นขอ้บกพร่องหรอืจุดอ่อนทีจ่ะตอ้งแกไ้ขโดย
เร่งด่วน ประเดน็ทีจ่ะตอ้งพฒันาใหด้ขีึน้ แนวทางการ
น าผลการวเิคราะหไ์ปสูก่ารปฏบิตัขิองหน่วยงาน 
เป็นตน้  
o มมีาตรการเพือ่ขบัเคลื่อนการสง่เสรมิคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานใหด้ขีึน้ ซึง่สอดคลอ้ง
ตามผลการวเิคราะหฯ์ โดยมรีายละเอยีดต่าง ๆ เช่น 
การก าหนดผูร้บัผดิชอบหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง การ
ก าหนดขัน้ตอนหรอืวธิกีารปฏบิตักิารก าหนดแนว
ทางการก ากบัตดิตามใหน้ าไปสูก่ารปฏบิตัแิละการ
รายงานผล เป็นตน้ 
ข้อสงัเกต 
 - กรณีทีห่น่วยงานไม่มผีลการประเมนิ ITA 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหจ้ดัท าเป็นมาตรการ
เพือ่ขบัเคลื่อนการสง่เสรมิคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

น.ส.วลัยรัตน์ ปานันตา 
น.ส.วันทนีย์ โนวิชัย 

*39 การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพือ่สง่เสรมิ
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
o มขีอ้มลูรายละเอยีดการน ามาตรการเพือ่สง่เสรมิ
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในขอ้ 
๓๘ ไปสูก่ารปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม    
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

น.ส.วลัยรัตน์ ปานันตา 
น.ส.วันทนีย์ โนวิชัย 
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