รายงานการประชุม
การเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) : ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
ครั้งที่ 1/2565
วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม ๒๕๖5 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
ผู้มาประชุม
1. นางสาวประไพพร
2. นายสาคร
3. นายปิยนาถ
4. นางสาวคัชรินทร์
5. นายธนนท์
6. นางพรจรรย์
7. นางวรฤทัย
8. นางสาวปาลิตา
9. นายสุรศักดิ์
10. นางนวพร
11. นางวรัญญา
12. นางแสงสุรีย์
13. นางสาววลัยรัตน์
14. นางจินดา
15. นางสาวศิริพร
16. นางอรทัย
17. นายภานุวัฒน์
18. นางสาวพรพรรณ
19. นางสาววันทนีย์
20. นายขจรศักดิ์
21. นางณิชากมล
22. นางพิไลวรรณ์
23. นางสาวหทัยกรานต์
24. นางกรณิการ์
25. นางสุพิตร
26. นางสาวธัญญ์นรี
27. นางสาวรพิชา
28. นางเพียรทอง
29. นางสาวสร้อยมาลา
30. นางรัตนพัตน์

อุทธิยา
โห้วงศ์
ชาวน่าน
มหาวงค์
มณีชัย
พัชรมณี
สักลอ
สุขสาราญ
กัลยาธิ
วรรณมณี
สุรกุล
พันธุ์พืช
ปานันตา
ใจเดียว
หมอยา
โนขัติมา
นามมณฑา
วันตุ้ย
โนวิชัย
สีเสน
วุฒิกรณ์ธร
หารกา
มุลิกา
เกตุภู่
บุญทิพย์
บุญธรรม
อนุศักดิกุล
เวียงนาค
เงินงาม
ทองรอด

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
นิติกร/ผอ.กลุ่มอานวยการ
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานธุรการ
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
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31. นางสาวปรินทร์ญาดา
32. น.ส.ธมกร
33. น.ส.ธันย์จิรา
34. น.ส.วิไล
35. นางสาวกาญจนา
36. นางสาวนวรัตน์
37. นายจักรพงษ์
38. นางดวงกมล
39. นายพงษ์ศักดิ์
40. น.ส.วรรณวิไล
41. น.ส.ณัฏฐภรณ์
42. นางวันทนา
43. นายชัยณรงค์

อ่อนคง
หมื่นตาบุตร
งามตา
ไชยรุ่งเรือง
ครองไชย
สุทธิแก้ว
โนเมืองใจ
สะพานแก้ว
สุยะ
หน่อคา
ทิพย์คา
จินดา
สะเทือนไพร

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป
ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานธุรการ
ลูกจ้างชั่วคราว/เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
ลูกจ้างชั่วคราว/เจ้าหน้าที่การเงิน
ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานพัสดุ
ลูกจ้างชั่วคราว/แม่บ้าน
พนักงานราชการ

สุดยอด
ชวนคิด
แสงอาคม
นาควิเชียร
พันธุ์พืช
เครือคา

ศึกษานิเทศก์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ลูกจ้างชั่วคราว/นักวิชาการคอมฯ
ลูกจ้างชั่วคราว/นักการภารโรง
ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงาน ขับรถ

ผู้ไม่มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวพัทธนันท์
นางสาวนงไว
นายวิชัย
ว่าที่ ร.ต.กิตติกร
นายวันชาติ
นายเกรียงศักดิ์

ผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.ประธานได้รับแจ้งจากจังหวัดพะเยาว่า มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ในภาพรวมของจังหวัดพะเยา โดยขอให้ได้คะแนน 85
คะแนนขึ้นไป
2.แนะนาบุคลากร นายชัยณรงค์ สะเทือนไพร พนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้ประกาศเจตนารมณ์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
โปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต และ “งดรับ งดให้”ของขวัญ ของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy)
ให้บุคลากรทุกคนทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน (เอกสารประกอบหน้าที่ 21 )
มติที่ประชุม
รับทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
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3.2 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้ประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม
ให้บุคลากรทุกคนทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน (เอกสารประกอบหน้าที่ 22)
มติที่ประชุม
รับทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
3.3 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาคุณธรรมเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “ปัญหาที่อยากแก้
และ ความดีที่อยากทา”ภายใต้คุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา และแผนส่งเสริมคุณธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โดยให้
แต่ละกลุ่มที่รับผิดชอบรายงานผลการจัดกิจกรรมภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 (เอกสารประกอบหน้าที่
23-24)
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and
Transparency Assessment : ITA ) ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ด้วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) สาหรับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยใช้แบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) สาหรับสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้ทุก
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่ว มการประเมินฯ ในครั้งนี้ ปฏิบัติตามข้อกาหนดในการประเมินฯ สาหรับ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10
การป้ อ งกั น การทุจ ริ ต ด้ ว ยวิธี การเผยแพร่ ข้อ มูล ที่เ ป็นปั จจุ บัน บนเว็ บไซต์ห ลั ก ของหน่ว ยงาน เพื่ อเปิด เผย
การดาเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบในแต่ละประเด็นตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สาหรับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 และให้ส่งผลการดาเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สาหรับสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF ไปยังศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการทาง E-mail: acc.moe.go.th@gmail.com ก่อนวันครบกาหนดวัน
สุดท้าย ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565 และครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 (เวลา 24.00น.)

(เอกสารการประเมินฯ OIT ปี 2565)
มติที่ประชุม
รับทราบ
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3.3 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาได้จัดทามาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน โดยได้แสดงผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ในปีงบประมาณ 2564 (เอกสารประกอบหน้าที่ 25-34)
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอพิจารณา
แต่งตั้งคณะทางานจัดทาข้อมูลในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด จัดทาข้อมูลตามคู่มือ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์สานักงานศึกษาธิการศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา และส่งผลการดาเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะไปยังศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล จานวน ๒๙ ข้อ
ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

๑ โครงสร้าง

 แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
หน่วยงาน
 จะต้องประกอบด้วยตาแหน่งที่สาคัญ และการแบ่งส่วน
งานภายใน
เช่น สานัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

กลุ่มอานวยการ

*๒ ข้อมูลผู้บริหาร

 แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
(คนปัจจุบันเท่านั้น)

กลุ่มอานวยการ

 จะต้องมีองค์ประกอบดังนี้ ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง รูป
ถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้า
หน่วยงาน และผู้ดารงตาแหน่ง ทางการบริหารของ
หน่วยงาน
ข้อสังเกต
- รูปถ่ายของผู้บริหารควรเป็นรูปถ่ายสีและอาจมีประวัติ
ของผู้บริหารด้วย
- หากตาแหน่งว่าง ณ ปัจจุบัน ขอให้ระบุไว้ด้วยว่า
“ตาแหน่งว่าง”
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ข้อ

ข้อมูล

๓ หน้าที่และ
อานาจ

องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงข้อมูลหน้าที่และอานาจของหน่วยงานตามที่

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
กลุ่มอานวยการ

กฎหมายกาหนด
 หัวข้อที่ปรากฏบนเว็บไซต์จะต้องเป็น
“หน้าที่และอานาจ”
ข้อสังเกต
- ควรสรุปหน้าที่และอานาจของหน่วยงานไว้ด้วย

๔ แผน
 จะต้องแสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มี
ยุทธศาสตร์หรือ
ระยะมากกว่า ๑ ปี
แผนพัฒนา
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือ
แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
หน่วยงาน
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5
ข้อสังเกต
- ควรแสดงข้อมูลในปีที่ผ่านมาไว้ด้วย
- ควรแสดงข้อมูลแผนระยะสั้น หรือแผนระยะกลางเป็น
อย่างน้อย
๕ ข้อมูลการ
 จะต้องแสดงข้อมูลการติดต่อทั้ง ๕ หัวข้อเปิดเผยบน
ติดต่อ
เว็บไซต์หลัก
 ของหน่วยงาน ดังนี้
1. ที่อยู่หน่วยงาน
2. หมายเลขโทรศัพท์
3. หมายเลขโทรสาร
4. ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
5. แผนที่ตั้งหน่วยงาน
ข้อสังเกต
- อาจเพิ่มแผนที่ Google Map
*๖ กฎหมาย
 เป็นแบนเนอร์บนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แสดง
ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 จะต้องจัดหมวดหมู่ของข้อมูลให้ชัดเจน เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มอานวยการ

นางสาววันทนีย์ โนวิชัย
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๗ ข่าว
 แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน น.ส.หทัยกรานต์ มุลิกา
ประชาสัมพันธ์
ว่าที่ร.ต.กิตติกร นาควิเชียร
ตามหน้าทีแ่ ละอานาจหรือภารกิจของหน่วยงาน
 จะต้องจัดหมวดหมู่ของข่าวให้ชัดเจนและแสดงข่าวให้
ปัจจุบันเป็นระเบียบเรียบร้อยและสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ง่าย
 เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5
ข้อสังเกต

*๘ ช่องทาง
การสอบถาม
(Q&A)

*๙ การใช้สื่อ
สังคมออนไลน์
(Social
Network)

- ควรทาเป็นแบนเนอร์ ตัววิ่งหรือตัวกระพริบให้สะดุดตา
บนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 แสดงตาแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือช่องทางที่
บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล ต่าง ๆ ได้และ
หน่วยงานสามารถสื่อสารให้คาตอบกับผู้สอบถามได้
โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้ สองทาง (Q&A) เช่น
Web broad, กล่องข้อความ ถาม - ตอบ เป็นต้น
 ต้องแสดงให้เห็นว่ามีการถาม - ตอบที่เป็นการโต้ตอบ
กัน (Two – way communication) ใน Web
broad หรือกล่องข้อความ
 สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน
ข้อสังเกต
- ควรมีคาอธิบายข้อกาหนดเบื้องต้นในการใช้ Web
broad บนเว็บไซต์
 แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น
Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
 ต้องแสดงแบนเนอร์อยู่ในหน้าเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน
 สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน

น.ส.หทัยกรานต์ มุลิกา
ว่าที่ร.ต.กิตติกร นาควิเชียร

น.ส.หทัยกรานต์ มุลิกา
ว่าที่ร.ต.กิตติกร นาควิเชียร
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ข้อสังเกต
- จะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานได้ง่าย
๑๐ แผนดาเนินงาน  แสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มี ระยะ๑ปี
ประจาปี
(แผนการดาเนินภารกิจ หมายถึง แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5)
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น
โครงการหรือ กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ระยะเวลาใน
การดาเนินการ เป็นต้น
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖5
ข้อสังเกต ควรแสดงแผนปฏิบัติราชการประจาปีของปีที่
ผ่าน มาด้วย

กลุ่มนโยบายและแผน

๑๑ รายงาน
 เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ
การกากับ
พ.ศ. ๒๕๖5
ติดตาม
 แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผน
การดาเนินงาน
ดาเนินงานประจาปี
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จะต้องมีองค์ประกอบครบ
รอบ ๖ เดือน
ทุกข้อดังนี้
1. แบบ สงป. ๓๐๑
2. แบบ สงป. ๓๐๒
3. แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ปรากฎเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น
ความก้าวหน้าการดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดาเนินงาน เป็นต้น
 ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสาเนาเอกสารที่ปรากฏ
ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น

กลุ่มนโยบายและแผน
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๑๒ รายงานผล
 แสดงผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี
การดาเนินงาน
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ประจาปี
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินงาน เช่น

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
กลุ่มนโยบายและแผน

ผลการดาเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
 ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสาเนาเอกสารที่ปรากฏ
ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น
๑๓ คู่มือหรือ
มาตรฐาน
*
การปฏิบัติงาน

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือ
ปฏิบัติภารกิจใดสาหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตาแหน่ง
ใด กาหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
 จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
ข้อสังเกต

ทุกกลุ่มงาน
นางสาววันทนีย์ โนวิชัย

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หมาย
รวมถึง คู่มือเฉพาะของหน่วยงานที่จัดทาขึ้นเพื่อใช้
ปฏิบัติงานจริง
- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ไม่
หมายรวมถึง มาตรฐานกาหนดตาแหน่งของ ก.พ. และคาสั่ง
แบ่งงานภายในหน่วยงาน
๑๔ แผนการใช้จ่าย  แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มี
งบประมาณ
ระยะ ๑ ปี
ประจาปี
ต้องแสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ/
กิจกรรม เป็นรายไตรมาส ให้ชดั เจน
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ครบถ้วน เช่น
งบประมาณตามแหล่งที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น

กลุ่มนโยบายและแผน
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 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖5
 หน่วยงานจะต้องจัดทาไฟล์เอกสารที่ปรากฏข้อมูล
แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจาปีแยกมาต่างหาก
ห้ามนาเล่มแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานมาใส่
ข้อสังเกต
- ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะควรแสดงในรูปแบบไฟล์
PDF ที่แปลงมา จากไฟล์ word หรือไฟล์ excel ทั้งนี้ ไม่
ควรใช้ไฟล์ PDF ที่สแกนมาจากเอกสาร
- ตัวอย่าง “แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี”
ปรากฏในภาคผนวก
๑๕ รายงาน
*

การกากับ
ติดตาม
การใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจาปี
รอบ ๖ เดือน

 เป็นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในระยะเวลา ๖ เดือน
แรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
 แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจาปี จะต้องมีองค์ประกอบครบทุก
ข้อดังนี้
1. แบบ สงป. ๓๐๑
2. แบบ สงป. ๓๐๒
3. แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ปรากฏเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น
ความก้าวหน้าการดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดาเนินงาน เป็นต้น
 ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสาเนาเอกสารที่ปรากฏ
ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น
 สามารถจัดทาข้อมูลเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสหรือ
ราย 6 เดือน
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะ 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มนโยบายและแผน
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๑๖ รายงานผล
การใช้จ่าย
*
งบประมาณ
ประจาปี

 เป็นรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในไตรมาส ๔
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
 แสดงผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จะต้องมีองค์ประกอบครบ
ทุกข้อดังนี้
1. แบบ สงป. ๓๐๑
2. แบบ สงป. ๓๐๒
3. แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น
ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น
 ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสาเนาเอกสารที่ปรากฏ
ลายมือชื่อ
หัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น

กลุ่มนโยบายและแผน

๑๗ แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือ
*
แผนการจัดหา
พัสดุ

 แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ (แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่
หน่วยงานได้รับการจัดสรร)
 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5
 ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสาเนาเอกสารที่ปรากฏ
ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น
 รวมทั้งกรณีการจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาทหรือ
การจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กาหนดให้ต้องเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น
ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

กลุ่มอานวยการ
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๑๘ ประกาศต่าง ๆ  แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
เกี่ยวกับ
*
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศ
การจัดซื้อ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ
จัดจ้างหรือ
พ.ศ. ๒๕๖5
การจัดหาพัสดุ  ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสาเนาเอกสารที่ปรากฏ
ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น
๑๙ สรุปผล
 แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตาม “แบบสรุปผลการ
* การจัดซื้อ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน”
(แบบ สขร. ๑)
จัดจ้างหรือ
 มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซือ้ จัดจ้าง เช่น งานที่จัดซื้อ
การจัดหาพัสดุ
หรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อ
รายเดือน
หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
กลุ่มอานวยการ

กลุ่มอานวยการ

 จะต้องจาแนกข้อมูลเป็นรายเดือน เป็นประจาทุกเดือน
(กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่า “ไม่มี
การจัดซื้อจัดจ้าง”)
 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5
ข้อสังเกต
- ควรจัดทาข้อมูลทุกรายการที่หน่วยงานได้ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง
- ตัวอย่าง “แบบ สขร. ๑” ปรากฏในภาคผนวก
๒๐ รายงานผล
*

การจัดซื้อ
จัดจ้างหรือ

 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
 จะต้องแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ซึ่งเป็น
ข้อมูลตลอดระยะเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
 มีข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน ดังนี้

กลุม่ อานวยการ
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องค์ประกอบด้านข้อมูล

การจัดหาพัสดุ
ประจาปี

1. งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ข้อสังเกต
- ตัวอย่าง “รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจาปี”
ปรากฏในภาคผนวก
- หน่วยงานในส่วนกลาง สามารถนารายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุประจาปี จากกลุ่มงานพัสดุ สานักอานวยการ สป.
ขึ้นเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ

 แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
หรือสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีจุดมุ่งหมาย
หรือวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
 เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5
ข้อสังเกต
- หน่วยงานสามารถนานโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลของ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขึ้นบน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ
๒๒ การดาเนินการ  แสดงการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เช่น
* ตามนโยบาย
การวางแผนพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าใน
การบริหาร
สายอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิต การประเมินผลการ
ทรัพยากร
ปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร
บุคคล
ในหน่วยงาน เป็นต้น
๒๑ นโยบาย
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

 เป็นการดาเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการ
บริหารทรัพยากร บุคคล ตามข้อ ๒๑ หรือเป็นไปตาม
กิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ ๒๑
 เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มอานวยการ
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ข้อสังเกต
- ควรแสดงให้เห็นถึงการนานโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ไปปฏิบัติ
พร้อมทั้งผลการดาเนินการดังกล่าว
 แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงาน ครบทุกหลักเกณฑ์ดังนี้
การบริหารและ
1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
พัฒนา
2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
3. การพัฒนาบุคลากร
ทรัพยากร
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
บุคคล
5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
 เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
 หน่วยงานสามารถนาหลักเกณฑ์ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานได้
ข้อสังเกต
- ต้องนาหลักเกณฑ์ทั้ง ๕ เรื่อง ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน

๒๓ หลักเกณฑ์
*

 แสดงผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับ
การดาเนินงาน
การบริหารและ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้อ ๒๒)
พัฒนา
 มีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ เช่น ผลการ
ทรัพยากร
ดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคคลประจาปี
ผลการวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
 ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสาเนาเอกสารที่ปรากฏ
ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น
ข้อสังเกต
- หน่วยงานสามารถใช้รายงานฯ ที่จัดส่งสานักงาน
ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ หรือสานักงาน ก.ค.ศ. ได้

๒๔ รายงานผล
*

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มอานวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
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ข้อ

ข้อมูล

๒๕ แนวปฏิบัติ
*

การจัดการ
เรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน นางสาววันทนีย์ โนวิชัย
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงานดังนี้
- รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทาการ
ร้องเรียน
- รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียน
- ส่วนงานที่รับผิดชอบและระยะเวลาดาเนินการ
 เป็นแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับในหน่วยงานครอบคลุม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
ข้อสังเกต
- เป็นคู่มือหรือแนวทางการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน โดยอาจนา
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ มาเป็นส่วน
หนึ่งของแนวทางการดาเนินการของหน่วยงานในการเร่งรัด
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
- การดาเนินงานตามมติของคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗
มีนาคม ๒๕๖๒ ปรากฏในภาคผนวก

๒๖ ช่องทางแจ้ง
น.ส.หทัยกรานต์ มุลิกา
 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง
ว่าที่ร.ต.กิตติกร นาควิเชียร
เรื่องร้องเรียน
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางออนไลน์ โดย
การทุจริตและ
แยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป
ประพฤติมิชอบ
 จะต้องสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียนได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ภายใต้แบนเนอร์ “ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ”
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 ต้องแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีการนาข้อร้องเรียนผ่าน
ทางช่องทางดังกล่าวไปดาเนินการอย่างไร และมีผลการ
ดาเนินการอยู่ในขั้นตอนใด
 หากไม่มขี ้อร้องเรียนผ่านช่องทางดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ให้ระบุว่า “ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน”
๒๗ ข้อมูลเชิงสถิติ  แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ นางสาววันทนีย์ โนวิชัย
เรื่องร้องเรียน
ชอบของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (เป็นสถิติเรื่อง
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจากทุกช่องทาง)
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  แสดงข้อมูลความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียน
ดังนี้
ประจาปี
- จานวนเรื่องที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
- เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ เป็นต้น
- ในกรณีไม่มเี รื่องร้องเรียนให้ระบุว่า “0” (ศูนย์)
 เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
ข้อสังเกต
- ควรมีสถิติเรื่องร้องเรียนฯ อย่างต่อเนื่อง ย้อนหลัง
จนถึงปีที่ประเมิน
- กรณีหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต ควรเปิดเผย
ข้อมูลด้วยการระบุจานวน“0” (ศูนย์)
๒๘ ช่องทาง
การรับฟัง
*
ความคิดเห็น

น.ส.หทัยกรานต์ มุลิกา
 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความ
ว่าที่ร.ต.กิตติกร นาควิเชียร
คิดเห็นต่อการดาเนินงานตามหน้าที่และอานาจหรือ
ภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
 จะต้องสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางการรับ
ฟังความคิดเห็นได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานภายใต้แบนเนอร์
“ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น”
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ข้อสังเกต
- บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานควรมีปุ่ม เมนู
“สร้างความคิดเห็น ” หรือ “กระทู้ใหม่” ให้ชัดเจน และมี
เจ้าหน้าที่คอยติดตามข้อมูลในแต่ละ กระทู้อยู่เสมอ

๒๙ การเปิดโอกาส
ให้เกิด
การมีส่วนร่วม

- ควรมีการตอบโต้กับผู้แสดงความคิดเห็นว่า หน่วยงาน
ได้รับข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นแล้ว
 แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น
ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

ทุกกลุ่มงาน
นางสาววันทนีย์ โนวิชัย

 เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
 แสดงภาพกิจกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ข้อสังเกต
- ควรมีการกาหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนใน
คู่มือหรือหนังสือ หรือประกาศว่าเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานอย่างไร
- การมีส่วนร่วมอันเนื่องจากมีกฎหมายบังคับให้ปฏิบัติ
ไม่เข้าข่าย เจตนารมณ์ของข้อคาถามนี้ เช่น การประชา
พิจารณ์กฎหมาย

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต จานวน ๑๐ ข้อ
ข้อ

ข้อมูล

๓๐ เจตจานงสุจริต
ของผู้บริหาร
หรือนโยบาย
ไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)

องค์ประกอบด้านข้อมูล
 แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่
และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล
หรือแสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุก
คนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)
 ดาเนินการโดยหัวหน้าหน่วยงานคนปัจจุบัน

ผู้รับผิดชอบข้อมูล
นางสาววันทนีย์ โนวิชัย
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ข้อ

ข้อมูล

๓๑ การมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร
*

๓๒ การประเมิน
ความเสี่ยง
การทุจริต
ประจาปี

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ผู้รับผิดชอบข้อมูล

 ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสาเนาเอกสารที่ปรากฏ
ลายมือชื่อของหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น
 เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
ข้อสังเกต
- หากมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าหน่วยงานในช่วง
ระยะเวลาการประเมินฯ หน่วยงานจะต้องจัดทาเอกสาร
ฉบับใหม่ของหัวหน้าหน่วยงานคนปัจจุบัน
- อาจจะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษและเผยแพร่ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่นจัดทาเป็นวีดีโอ ภาพข่าว ประกอบ ฯลฯ
 แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วน นางสาววันทนีย์ โนวิชัย
ร่วมของหัวหน้าหน่วยงานคนปัจจุบัน
 เป็นการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้
ความสาคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและโปร่งใส
 แสดงภาพกิจกรรมหรือเอกสารการมีส่วนร่วมของ
หัวหน้าหน่วยงาน
 เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
ข้อสังเกต
- การมีส่วนร่วมของหัวหน้าหน่วยงาน อาจหมายรวมถึง
วาระการประชุมทีห่ ัวหน้าหน่วยงาน ได้ให้ความสาคัญในการ
ปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน
กลุ่มอานวยการ
 แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ส่วนรวมของหน่วยงาน
เอกชน
 มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์
ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและ การ
ดาเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
 ต้องใช้เอกสารที่ปรากฏข้อสั่งการในการดาเนินการและ

ปรากฏลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานเท่านั้น
 เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
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ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ผู้รับผิดชอบข้อมูล

ข้อสังเกต
- หรือหน่วยงานสามารถนา “แผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5” ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานได้ (ตัวอย่างในภาคผนวก)
๓๓ การดาเนินการ
เพื่อจัดการ
ความเสี่ยง
การทุจริต

 แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ

กลุ่มอานวยการ

ความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 เป็นกิจกรรมหรือการดาเนินการที่สอดคล้องกับ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
เอกชน

มาตรการหรือการดาเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามข้อ ๓๒
 ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสาเนาเอกสารที่ปรากฏ

ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น
 เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ข้อสังเกต
- หน่วยงานสามารถนาข้อมูลการดาเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานตามที่ได้รายงานสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการตาม “แบบรายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖5”
ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้
๓๔ การเสริมสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กร

 แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมี
ทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
อย่างชัดเจน
 แสดงภาพกิจกรรมและเอกสารในการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน

นางสาววันทนีย์ โนวิชัย
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ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ผู้รับผิดชอบข้อมูล

 เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ข้อสังเกต
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อาจหมายรวมถึง
กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นต้น
๓๕ แผนปฏิบัติการ
ป้องกัน
การทุจริต

๓๖ รายงาน
การกากับ
ติดตาม
การดาเนินการ
ป้องกัน
การทุจริต
ประจาปี

 แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน

นางสาววันทนีย์ โนวิชัย

การทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ดังนี้
- โครงการ กิจกรรม
- งบประมาณ
- ช่วงเวลาดาเนินการ เป็นต้น
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5
 โดยหน่วยงานสามารถนา “แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5” ทีป่ รากฏข้อมูลโครงการ/ กิจกรรมของ
หน่วยงานขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้
 สาหรับหน่วยงานส่วนกลางที่ไม่มีข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
5 สามารถนา “แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
5” ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ทั้งนี้
สามารถนาไปเป็นกรอบในการดาเนินการจัดกิจกรรม
ด้านป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงานได้
 แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
นางสาววันทนีย์ โนวิชัย
การป้องกันการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
(รอบ ๖ เดือน)
 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ

ดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณ
ที่ใช้ดาเนินงาน เป็นต้น
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ข้อ

ข้อมูล
รอบ ๖ เดือน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ผู้รับผิดชอบข้อมูล

 เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖5
 ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสาเนาเอกสารที่ปรากฏ

ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น
ข้อสังเกต
- หน่วยงานสามารถนาข้อมูลผลการดาเนินการป้องกัน
การทุจริตของหน่วยงาน รอบ ๖ เดือน ตามที่ได้รายงาน
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตาม “แบบการกากับ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5” ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงานได้
๓๗ รายงานผล
การดาเนินการ
ป้องกัน
การทุจริต
ประจาปี

 แสดงผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ นางสาววันทนีย์ โนวิชัย
ทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินการ เช่น ผลการ
ดาเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย เป็นต้น
 ใช้รายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
 ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสาเนาเอกสารที่ปรากฏ
ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น
ข้อสังเกต
- หน่วยงานสามารถนา “รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖4” ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้

๓๘ มาตรการส่งเสริม  แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ นางสาววันทนีย์ โนวิชัย
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน
คุณธรรม และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ความโปร่งใส  มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็น
ภายในหน่วยงาน
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนาผลการ
วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
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ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ผู้รับผิดชอบข้อมูล

 มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
ตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น
การกาหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกาหนด
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการกาหนดแนวทางการ
กากับ
ติดตามให้นาไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
 กรณีที่หน่วยงานไม่มีผลการประเมิน ITA
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ให้จัดทาเป็นมาตรการเพื่อ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
๓๙ การดาเนินการ  แสดงผลการดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริม
นางสาววันทนีย์ โนวิชัย
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม  มีข้อมูลรายละเอียดการนามาตรการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ ๓๘ ไปสู่
และความโปร่งใส
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ภายในหน่วยงาน
 แสดงภาพกิจกรรมและเอกสารในการดาเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน
 ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสาเนาเอกสารที่ปรากฏ
ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น
 เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม
ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการประเมินให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่
ตัวชี้วัดกาหนด ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใส (Open Data Integrity
and Transparency Assessment : OIT) สาหรับสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565
มอบหมายให้ 1. นายสาคร
โห้วงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
2. นายขจรศักดิ์ สีเสน ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
3. นายปิยนาถ ชาวน่าน ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
4. นายสุรศักดิ์
กัลยาธิ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
เป็นผู้กากับ ตรวจสอบข้อมูล และเอกสารประกอบการประเมิน
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บัญชีมอบหมายหน้าที่ในการดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA )
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(แนบท้ายคาสั่งสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ที่ 95 /2565 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565)
ผู้กากับดูแล ตัวชี้วัดที่ 9 เรื่องเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย
(1) ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
ประธานคณะทางาน
(2) รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
รองประธานคณะทางาน
(3) ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
คณะทางาน
(4) นางสาววันทนีย์ โนวิชัย
นิติกรชานาญการ
คณะทางานและเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คำปรึกษำ แนะนำ กากับ ติดตาม ผู้รับผิดชอบดาเนินการเพื่อให้จัดทาข้อมูลตาม
รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัดที่ 9 เรื่องเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
ผู้กากับ และตรวจสอบ ตัวชี้วัดที่ 9 เรื่องเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10การป้องกันการทุจริต
ประกอบด้วย
(1) นายสาคร
โห้วงศ์
รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
(2) นายขจรศักดิ์
สีเสน
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
(3) นายปิยนาถ
ชาวน่าน
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
(4) นายสุรศักดิ์
กัลยาธิ
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
มีหน้าที่ กากับ ตรวจสอบข้อมูล และเอกสารประกอบการประเมิน
ผู้ป ระสาน รวบรวมข้ อ มู ล ตั ว ชี้ วั ด ที่ 9 เรื่ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ล และตั ว ชี้ วั ด ที่ 10การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
ประกอบด้วย
(1) นางสาววันทนีย์
โนวิชัย
นิติกรชานาญการ
(2) นางสาววลัยรัตน์ ปานันตา
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
มีหน้าที่ ประสาน รวบรวมข้อมูล และเอกสารประกอบทุกตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล จานวน ๒๙ ข้อ
ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ผู้รับผิดชอบข้อมูล

๑ โครงสร้าง

 แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
หน่วยงาน
 จะต้องประกอบด้วยตาแหน่งที่สาคัญ และการแบ่งส่วน
งานภายใน
เช่น สานัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

กลุ่มอานวยการ

*๒ ข้อมูลผู้บริหาร

 แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
(คนปัจจุบันเท่านั้น)

กลุ่มอานวยการ
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ข้อมูล

๓ หน้าที่และ
อานาจ

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ผู้รับผิดชอบข้อมูล

 จะต้องมีองค์ประกอบดังนี้ ชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง
รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้า
หน่วยงาน และผู้ดารงตาแหน่ง ทางการบริหารของ
หน่วยงาน
ข้อสังเกต
- รูปถ่ายของผู้บริหารควรเป็นรูปถ่ายสีและอาจมีประวัติ
ของผู้บริหารด้วย
- หากตาแหน่งว่าง ณ ปัจจุบัน ขอให้ระบุไว้ด้วยว่า
“ตาแหน่งว่าง”
 แสดงข้อมูลหน้าที่และอานาจของหน่วยงานตามที่

กลุ่มอานวยการ

กฎหมายกาหนด
 หัวข้อที่ปรากฏบนเว็บไซต์จะต้องเป็น
“หน้าที่และอานาจ”
ข้อสังเกต
- ควรสรุปหน้าที่และอานาจของหน่วยงานไว้ด้วย

๔ แผน
 จะต้องแสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มี
ยุทธศาสตร์หรือ
ระยะมากกว่า ๑ ปี
แผนพัฒนา
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือ
หน่วยงาน
แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5
ข้อสังเกต
- ควรแสดงข้อมูลในปีที่ผ่านมาไว้ด้วย
- ควรแสดงข้อมูลแผนระยะสั้น หรือแผนระยะกลาง
เป็นอย่างน้อย
๕ ข้อมูลการ
 จะต้องแสดงข้อมูลการติดต่อทั้ง ๕ หัวข้อเปิดเผยบน
ติดต่อ
เว็บไซต์หลัก
 ของหน่วยงาน ดังนี้
1. ที่อยู่หน่วยงาน
2. หมายเลขโทรศัพท์

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มอานวยการ
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ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ผู้รับผิดชอบข้อมูล

3. หมายเลขโทรสาร
4. ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
5. แผนที่ตั้งหน่วยงาน
ข้อสังเกต
- อาจเพิ่มแผนที่ Google Map
*๖ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

 เป็นแบนเนอร์บนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แสดง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 จะต้องจัดหมวดหมู่ของข้อมูลให้ชัดเจน เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

นางสาววันทนีย์ โนวิชัย

๗ ข่าว
 แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน น.ส.หทัยกรานต์ มุลิกา
ประชาสัมพันธ์
ว่าที่ร.ต.กิตติกร นาควิเชียร
ตามหน้าที่ และอานาจหรือภารกิจของหน่วยงาน
 จะต้องจัดหมวดหมู่ของข่าวให้ชัดเจนและแสดงข่าวให้
ปัจจุบันเป็นระเบียบเรียบร้อยและสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ง่าย
 เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖5

*๘ ช่องทาง
การสอบถาม
(Q&A)

ข้อสังเกต
- ควรทาเป็นแบนเนอร์ ตัววิ่งหรือตัวกระพริบให้สะดุดตา
บนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 แสดงตาแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือช่องทางที่ น.ส.หทัยกรานต์ มุลิกา
บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูล ต่าง ๆ ได้และ ว่าที่ร.ต.กิตติกร นาควิเชียร
หน่วยงานสามารถสื่อสารให้คาตอบกับผู้สอบถามได้
โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้ สองทาง (Q&A) เช่น
Web broad, กล่องข้อความ ถาม - ตอบ เป็นต้น
 ต้องแสดงให้เห็นว่ามีการถาม - ตอบที่เป็นการโต้ตอบ
กัน (Two – way communication) ใน Web broad
หรือกล่องข้อความ
 สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน
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ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ผู้รับผิดชอบข้อมูล

ข้อสังเกต
- ควรมีคาอธิบายข้อกาหนดเบื้องต้นในการใช้ Web
broad บนเว็บไซต์
*๙ การใช้สื่อ
น.ส.หทัยกรานต์ มุลิกา
 แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น
สังคมออนไลน์
ว่าที่ร.ต.กิตติกร นาควิเชียร
Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
(Social
 ต้องแสดงแบนเนอร์อยู่ในหน้าเว็บไซต์หลักของ
Network)
หน่วยงาน
 สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน
ข้อสังเกต
- จะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานได้ง่าย
๑๐ แผนดาเนินงาน  แสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มี
กลุ่มนโยบายและแผน
ประจาปี
ระยะ ๑ ปี (แผนการดาเนินภารกิจ หมายถึง แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5)
 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น
โครงการหรือ กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ระยะเวลาใน
การดาเนินการ เป็นต้น
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5
ข้อสังเกต
- ควรแสดงแผนปฏิบัติราชการประจาปีของปีที่ ผ่าน ๆ
มาด้วย
๑๑ รายงาน
กลุ่มนโยบายและแผน
 เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ
การกากับ
พ.ศ. ๒๕๖5
ติดตาม
 แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผน
การดาเนินงาน
ดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จะต้องมี
ประจาปี
องค์ประกอบครบทุกข้อดังนี้
รอบ ๖ เดือน
1. แบบ สงป. ๓๐๑
2. แบบ สงป. ๓๐๒
3. แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

6
ข้อ

ข้อมูล

๑๒ รายงานผล
การดาเนินงาน
ประจาปี

องค์ประกอบด้านข้อมูล
 ปรากฎเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น
ความก้าวหน้าการดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดาเนินงาน เป็นต้น
 ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสาเนาเอกสารที่ปรากฏ
ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น
 แสดงผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี

ผู้รับผิดชอบข้อมูล

กลุ่มนโยบายและแผน

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินงาน เช่น
ผลการดาเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
 ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสาเนาเอกสารที่ปรากฏ
ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือ
ปฏิบัติภารกิจใดสาหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตาแหน่ง
ใด กาหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
 จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
ข้อสังเกต
- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หมาย
รวมถึง คู่มือเฉพาะของหน่วยงานที่จัดทาขึ้นเพื่อใช้
ปฏิบัติงานจริง
- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ไม่
หมายรวมถึง มาตรฐานกาหนดตาแหน่งของ ก.พ. และคาสั่ง
แบ่งงานภายในหน่วยงาน
๑๔ แผนการใช้จ่าย  แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มี
งบประมาณ
ระยะ ๑ ปี ต้องแสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณราย
ประจาปี
โครงการ/ กิจกรรม เป็นรายไตรมาส ให้ชัดเจน
๑๓ คู่มือหรือ
* มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

ทุกกลุ่มงาน
นางสาววันทนีย์ โนวิชัย

กลุ่มนโยบายและแผน
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 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ครบถ้วน เช่น
งบประมาณตามแหล่งที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖5
 หน่วยงานจะต้องจัดทาไฟล์เอกสารที่ปรากฏข้อมูล
แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจาปีแยกมาต่างหาก
ห้ามนาเล่มแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานมาใส่
ข้อสังเกต
- ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะควรแสดงในรูปแบบไฟล์
PDF ที่แปลงมา จากไฟล์ word หรือไฟล์ excel ทั้งนี้ ไม่
ควรใช้ไฟล์ PDF ที่สแกนมาจากเอกสาร
- ตัวอย่าง “แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี”
ปรากฏในภาคผนวก
๑๕ รายงาน
* การกากับ
ติดตาม
การใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจาปี
รอบ ๖ เดือน

 เป็นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในระยะเวลา ๖ เดือน
แรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
 แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผน
การใช้จ่ายงบประมาณประจาปี จะต้องมีองค์ประกอบ
ครบ ทุกข้อดังนี้
1. แบบ สงป. ๓๐๑
2. แบบ สงป. ๓๐๒
3. แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ปรากฏเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น
ความก้าวหน้าการดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดาเนินงาน เป็นต้น
 ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสาเนาเอกสารที่ปรากฏ
ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น
 สามารถจัดทาข้อมูลเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสหรือ
ราย 6 เดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะ 6 เดือนแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มนโยบายและแผน
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๑๖ รายงานผล
* การใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจาปี

 เป็นรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในไตรมาส ๔
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
 แสดงผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จะต้องมี
องค์ประกอบครบทุกข้อดังนี้
1. แบบ สงป. ๓๐๑
2. แบบ สงป. ๓๐๒
3. แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
 ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสาเนาเอกสารที่ปรากฏ
ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น

กลุ่มนโยบายและแผน

๑๗ แผนการจัดซื้อ
* จัดจ้างหรือ
แผนการจัดหา
พัสดุ

 แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ (แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่
หน่วยงานได้รับการจัดสรร)
 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5
 ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสาเนาเอกสารที่ปรากฏ
ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น
 รวมทั้งกรณีการจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาทหรือ
การจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กาหนดให้ต้องเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผล
การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

กลุ่มอานวยการ

๑๘ ประกาศต่าง ๆ  แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
* เกี่ยวกับ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศ
การจัดซื้อ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
จัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ  เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5

กลุ่มอานวยการ
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 ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสาเนาเอกสารที่ปรากฏ
ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น
๑๙ สรุปผล
* การจัดซื้อ
จัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
รายเดือน

 แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตาม “แบบสรุปผลการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน”
(แบบ สขร. ๑)
 มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซือ้ จัดจ้าง เช่น งานที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อ
หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง เป็นต้น
 จะต้องจาแนกข้อมูลเป็นรายเดือน เป็นประจาทุกเดือน
(กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่า “ไม่มี
การจัดซื้อจัดจ้าง”)
 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5
ข้อสังเกต
- ควรจัดทาข้อมูลทุกรายการที่หน่วยงานได้ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง
- ตัวอย่าง “แบบ สขร. ๑” ปรากฏในภาคผนวก

กลุ่มอานวยการ

๒๐ รายงานผล
* การจัดซื้อ
จัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
ประจาปี

 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
 จะต้องแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ซึ่งเป็น
ข้อมูลตลอดระยะเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
 มีข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน ดังนี้
1. งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

กลุ่มอานวยการ

ข้อสังเกต
- ตัวอย่าง “รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจาปี” ปรากฏในภาคผนวก
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- หน่วยงานในส่วนกลาง สามารถนารายงานผล
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจาปี จากกลุ่มงานพัสดุ
สานักอานวยการ สป. ขึ้นเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเพื่อ
เปิดเผยต่อสาธารณะ
๒๑ นโยบาย
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

 แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
หรือสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีจุดมุ่งหมาย
หรือวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
 เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5
ข้อสังเกต
- หน่วยงานสามารถนานโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลของ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขึ้นบน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ

๒๒ การดาเนินการ  แสดงการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
* ตามนโยบาย
บุคคล เช่น การวางแผนพัฒนาบุคลากร การสร้าง
การบริหาร
ความก้าวหน้าในสายอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทรัพยากร
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรม
บุคคล
และรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น
 เป็นการดาเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการ
บริหารทรัพยากร บุคคล ตามข้อ ๒๑ หรือเป็นไปตาม
กิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ ๒๑
 เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
ข้อสังเกต
- ควรแสดงให้เห็นถึงการนานโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ไปปฏิบัติ
พร้อมทั้งผลการดาเนินการ ดังกล่าว

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มอานวยการ
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๒๓ หลักเกณฑ์
 แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงาน ครบทุกหลักเกณฑ์ดังนี้
* การบริหารและ
1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
พัฒนา
2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ทรัพยากร
3. การพัฒนาบุคลากร
บุคคล
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
 เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
 หน่วยงานสามารถนาหลักเกณฑ์ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานได้
ข้อสังเกต
- ต้องนาหลักเกณฑ์ทั้ง ๕ เรื่อง ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน

กลุ่มอานวยการ

๒๔ รายงานผล
 แสดงผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับ
* การบริหารและ
การดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(ข้อ ๒๒)
พัฒนา
ทรัพยากร
 มีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ เช่น ผล
การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคคลประจาปี
ผลการวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
 ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสาเนาเอกสารที่ปรากฏ
ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น
ข้อสังเกต
- หน่วยงานสามารถใช้รายงานฯ ที่จัดส่งสานักงาน
ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ หรือสานักงาน ก.ค.ศ. ได้
๒๕ แนวปฏิบัติ
 แสดงคู่มือหรือแนวทางการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
* การจัดการ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
เรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ  มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงานดังนี้
- รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทาการ
ประพฤติมิชอบ
ร้องเรียน

กลุ่มอานวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

น.ส.วันทนีย์ โนวิชัย
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- รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียน
- ส่วนงานที่รับผิดชอบและระยะเวลาดาเนินการ
 เป็นแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับในหน่วยงานครอบคลุม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
ข้อสังเกต
- เป็นคู่มือหรือแนวทางการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน โดยอาจนา มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗
มีนาคม ๒๕๖๑ มาเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดาเนินการ
ของหน่วยงานในการเร่งรัดจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
- การดาเนินงานตามมติของคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗
มีนาคม ๒๕๖๒ ปรากฏในภาคผนวก
๒๖ ช่องทางแจ้ง
น.ส.หทัยกรานต์ มุลิกา
 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่อง
เรื่องร้องเรียน
ว่าที่ร.ต.กิตติกร นาควิเชียร
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
การทุจริตและ
เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางออนไลน์ โดย
ประพฤติมิชอบ
แยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป
 จะต้องสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียนได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ภายใต้แบนเนอร์ “ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ”
 ต้องแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีการนาข้อร้องเรียน
ผ่านทางช่องทางดังกล่าวไปดาเนินการอย่างไร และมีผล
การดาเนินการอยู่ในขั้นตอนใด
 หากไม่มขี ้อร้องเรียนผ่านช่องทางดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ให้ระบุว่า “ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน”

13
ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ผู้รับผิดชอบข้อมูล

๒๗ ข้อมูลเชิงสถิติ  แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ น.ส.วันทนีย์ โนวิชัย
เรื่องร้องเรียน
มิชอบของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (เป็นสถิติเรื่อง
การทุจริตและ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจากทุกช่องทาง)
ประพฤติมิชอบ  แสดงข้อมูลความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียน
ประจาปี
ดังนี้
- จานวนเรื่องที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
- เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ เป็นต้น
- ในกรณีไม่มเี รื่องร้องเรียนให้ระบุว่า “0” (ศูนย์)
 เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5

ข้อสังเกต
- ควรมีสถิติเรื่องร้องเรียนฯ อย่างต่อเนื่อง ย้อนหลัง
จนถึงปีที่ประเมิน
- กรณีหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต ควรเปิดเผย
ข้อมูลด้วยการระบุจานวน“0” (ศูนย์)
๒๘ ช่องทาง
* การรับฟัง
ความคิดเห็น

 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อการดาเนินงานตามหน้าที่และอานาจหรือ
ภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
 จะต้องสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง
การรับฟังความคิดเห็นได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานภายใต้แบนเนอร์
“ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น”
ข้อสังเกต
- บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานควรมีปุ่ม เมนู
“สร้างความคิดเห็น ” หรือ “กระทู้ใหม่” ให้ชัดเจน และมี
เจ้าหน้าที่คอยติดตามข้อมูลในแต่ละกระทู้อยู่เสมอ
- ควรมีการตอบโต้กับผู้แสดงความคิดเห็นว่า หน่วยงาน
ได้รับข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นแล้ว

น.ส.หทัยกรานต์ มุลิกา
ว่าที่ร.ต.กิตติกร นาควิเชียร
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ผู้รับผิดชอบข้อมูล

 แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น
ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
 เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
 แสดงภาพกิจกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ข้อสังเกต
- ควรมีการกาหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนใน
คู่มือหรือหนังสือ หรือประกาศว่าเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานอย่างไร
- การมีส่วนร่วมอันเนื่องจากมีกฎหมายบังคับให้ปฏิบัติ
ไม่เข้าข่าย เจตนารมณ์ของข้อคาถามนี้ เช่น การประชา
พิจารณ์กฎหมาย

ทุกกลุ่มงาน
นางสาววันทนีย์ โนวิชัย

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต จานวน ๑๐ ข้อ
ข้อ

ข้อมูล

๓๐ เจตจานงสุจริต
ของผู้บริหาร
หรือนโยบาย
ไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ผู้รับผิดชอบข้อมูล

น.ส.วันทนีย์ โนวิชัย
 แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ
บริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
หรือแสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน
จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)
 ดาเนินการโดยหัวหน้าหน่วยงานคนปัจจุบัน
 ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสาเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อ
ของหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น
 เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
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๓๑ การมีส่วนร่วม
* ของผูบ้ ริหาร

๓๒ การประเมิน
ความเสี่ยง
การทุจริต
ประจาปี

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ผู้รับผิดชอบข้อมูล

ข้อสังเกต
- หากมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าหน่วยงานในช่วงระยะเวลา
การประเมินฯ หน่วยงานจะต้องจัดทาเอกสารฉบับใหม่ของ
หัวหน้าหน่วยงานคนปัจจุบัน
- อาจจะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษและเผยแพร่ในรูปแบบต่าง
ๆ เช่นจัดทาเป็นวีดีโอ ภาพข่าว ประกอบ ฯลฯ
 แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
น.ส.วันทนีย์ โนวิชัย
หัวหน้าหน่วยงานคนปัจจุบัน
 เป็นการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้
ความสาคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและโปร่งใส
 แสดงภาพกิจกรรมหรือเอกสารการมีส่วนร่วมของหัวหน้า
หน่วยงาน
 เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
ข้อสังเกต
- การมีส่วนร่วมของหัวหน้าหน่วยงาน อาจหมายรวมถึง วาระ
การประชุมทีห่ ัวหน้าหน่วยงาน ได้ให้ความสาคัญในการปรับปรุง
พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
กลุม่ อานวยการ
 แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
เอกชน
ของหน่วยงาน
 มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์
ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดาเนินการ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
 ต้องใช้เอกสารที่ปรากฏข้อสั่งการในการดาเนินการและปรากฏ
ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานเท่านั้น
 เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
ข้อสังเกต
- หรือหน่วยงานสามารถนา“แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณพ.ศ.
๒๕๖5” ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้
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๓๓ การดาเนินการ
เพื่อจัดการ
ความเสี่ยง
การทุจริต

 แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ

๓๔ การเสริมสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กร

 แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง

๓๕ แผนปฏิบัติการ
ป้องกัน
การทุจริต

ความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน
 เป็นกิจกรรมหรือการดาเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ
การดาเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ ๓๒
 ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสาเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อ
หัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น
 เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
ข้อสังเกต
- หน่วยงานสามารถนาข้อมูลการดาเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานตามที่ได้รายงานสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการตาม “แบบรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5”ขึ้นเปิดเผยบน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้

ผู้รับผิดชอบข้อมูล
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
เอกชน

น.ส.วันทนีย์ โนวิชัย

วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติและ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
 แสดงภาพกิจกรรมและเอกสารในการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรของหน่วยงาน
 เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
ข้อสังเกต
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อาจหมายรวมถึง กิจกรรม
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) เป็นต้น
 แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต
น.ส.วันทนีย์ โนวิชัย
หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
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ผู้รับผิดชอบข้อมูล

 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ดังนี้

๓๖ รายงาน
การกากับ
ติดตาม
การดาเนินการ
ป้องกัน
การทุจริต
ประจาปี
รอบ ๖ เดือน

- โครงการ กิจกรรม
- งบประมาณ
- ช่วงเวลาดาเนินการ เป็นต้น
 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖5
 โดยหน่วยงานสามารถนา “แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5” ที่
ปรากฏข้อมูลโครงการ/ กิจกรรมของหน่วยงานขึ้นเปิดเผยบน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้
 สาหรับหน่วยงานส่วนกลางที่ไม่มีข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม
ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 สามารถนา
“แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5” ขึ้นเปิดเผย
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ทั้งนี้สามารถนาไปเป็นกรอบ
ในการดาเนินการจัดกิจกรรมด้านป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงานได้
 แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
น.ส.วันทนีย์ โนวิชัย
ป้องกันการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
(รอบ ๖ เดือน)
 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า
การดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่
ใช้ดาเนินงาน เป็นต้น
 เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖5
 ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสาเนาเอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อ
หัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น
ข้อสังเกต
- หน่วยงานสามารถนาข้อมูลผลการดาเนินการป้องกัน
การทุจริตของหน่วยงาน รอบ ๖ เดือน ตามที่ได้รายงาน
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตาม “แบบการกากับ ติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖5” ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้
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๓๗ รายงานผล
การดาเนินการ
ป้องกัน
การทุจริต
ประจาปี
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 แสดงผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต น.ส.วันทนีย์ โนวิชัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินการ เช่น ผลการ
ดาเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
เป็นต้น
 ใช้รายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
 ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสาเนาเอกสารที่ปรากฏ
ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น
ข้อสังเกต
- หน่วยงานสามารถนา “รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖4” ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้

๓๘ มาตรการส่งเสริม  แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
น.ส.วันทนีย์ โนวิชัย
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
คุณธรรม และ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน  มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขนึ้ แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
 มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผล
การวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกาหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกาหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
ปฏิบัติการกาหนดแนวทางการกากับติดตามให้นาไปสู่
การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
 กรณีที่หน่วยงานไม่มีผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖4 ให้จัดทาเป็นมาตรการเพื่อขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

19
ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

๓๙ การดาเนินการ  แสดงผลการดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม  มีข้อมูลรายละเอียดการนามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ ๓๘ ไปสู่การปฏิบัติ
และความโปร่งใส
อย่างเป็นรูปธรรม
ภายในหน่วยงาน
 แสดงภาพกิจกรรมและเอกสารในการดาเนินการ
ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน
 ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสาเนาเอกสารที่ปรากฏ
ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น
 เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้รับผิดชอบข้อมูล
น.ส.วันทนีย์ โนวิชัย

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
ประกาศเจตนารมณ์สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา โปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต
และ “งดรับ งดให้”ของขวัญ ของกานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
และดาเนินการประชุมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ(ITA) : ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565
โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดาเนินการประชุมฯ
ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

