
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ค าน า 
 
 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยได้เรียงล าดับคะแนนต่ าที่สุด
ของการประเมิน เพ่อที่จะน าผลจากการวิเคราะห์ไปสู่การจัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นโดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น 
การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เก่ียวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้
น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล 
 มาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จัดท าขึ้นมาเพ่ือน าข้อมูลไปหา
แนวทางในการแก้ไขในเรื่องการป้องกันการทุจริต  ประสิทธิภาพการสื่อสารและการปรับปรุงระบบการท างาน ซึ่งเป็น
ประเด็นเร่งด่วนในการที่จะต้องด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 
 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้คะแนนประเมินการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวม 87.76 คะแนน จากคะแนนดังกล่าวพบว่า มีตัวชี้วัดได้
คะแนนต่ าสุด ดังนี้ 

- ตัวชี้วัดที่ 10  การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนนการประเมินน้อยที่สุด คือ 79.02 
- ตัวชี้วัดที่ 7   ประสิทธิภาพการสื่อสาร  มีผลคะแนนการประเมิน  83.21 
- ตัวชี้วัดที่ 8   การปรับปรุงระบบการท างาน มีผลคะแนนการประเมิน  83.61 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จะต้องท าการวิเคราะห์ผลการประเมินในด้าน 

การป้องกันการทุจริต  ด้านประสิทธิภาพการสื่อสารและด้านการปรับปรุงระบบการท างาน เพ่ือน าข้อมูลไปหาแนวทาง
ในการแก้ไขในเรื่องการป้องกันการทุจริต ประสิทธิภาพการสื่อสารและการปรับปรุงระบบการท างาน ซึ่งเป็นประเด็น
เร่งด่วนในการที่จะต้องด าเนินการในปี 2563 
 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ข้างต้น จึงได้น ามาก าหนดเป็น
มาตรการ เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์ฯโดยมีรายละเอียดต่างๆเช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  
การก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 
1 ประจ าปีงบประมาณ 2563  
 
มาตรการ วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ/ผู้ก ากับติดตาม แนวทางการก ากับติดตาม 

1.การป้องกันการ
ทุจริต 

1. ทบทวนเนื้อหาของเจตจ านง
สุจริตของผู้บริหารที่ได้แสดงถึง
เจตนารมณ์หรือค าม่ันว่าจะปฏิบัติ
หน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล 
2. กิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วน
ร่วมในการป้องกัน ต่อต้านการ
ทุจริตของ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 
3. การประเมินความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ท่ี
อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน 
   -  การใช้เวลาราชการไปใช้
ส่วนตัว 
   -  การใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
   -  การจัดซื้อจัดจ้างของ
ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 
4. จัดประชุมชี้แจงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment 
Online : ITA Online) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  
5. ซักซ้อมความเข้าใจในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้กับ
บุคลากรภายในเขตพ้ืนที่  
   - หนังสือเวียน 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 
ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม 
นายสมเกียรติ  อ้อยหวาน 
 
ผู้ก ากับติดตาม 
นายประถม  เชื้อหมอ 
ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 

1.ก าหนดผู้ก ากับ ติดตาม
โดยผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
2.ก าหนดปฏิทินการ
ด าเนินงาน 
3.ติดตามความก้าวหน้า
ระหว่างการด าเนินงาน 
4.สรุปรายงานผล 



มาตรการ วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ/ผู้ก ากับติดตาม แนวทางการก ากับติดตาม 
 6.กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กรให้กับเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต 
   - สร้างการรับรู้ วิสัยทัศน์ 
เอกลักษณ์ ค่านิยม วัฒนธรรมของ
เขตพ้ืนที่ร่วมกัน 
7. แผนการป้องกันการทุจริต 
   - แสดงวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกัน
การทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสของหน่วยงาน 
   - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ 
เช่น โครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ/ช่วงเวลาด าเนินการ 
เป็นต้น 
  - มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  

2.ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

น าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
การสื่อสารมาใช้ในการด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
    - การประชุมผ่านระบบ VDO 
Conference 
    - การประชุมผ่านแพลตฟอร์ม 
TrueVWorld(VROOM) , ZOOM 
Meeting 
 

ผู้รับผิดชอบ 
นายรัชชาพงษ์ ต่อมค า 
นายสิงห์นรินทร์  อินต๊ะรักษา 
นางสาวธารารัตน์  กล้าหาญ 
นางวันวิสาข์  วังชุมทอง 
ผู้ก ากับติดตาม 
นายณัฐพล  สุวรรณลพ 
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 

1.ก าหนดผู้ก ากับ ติดตาม
โดยผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
2.ก าหนดปฏิทินการ
ด าเนินงาน 
3.ติดตามความก้าวหน้า
ระหว่างการด าเนินงาน 
4.สรุปรายงานผล 

3.การปรับปรุงระบบ
การท างาน 

น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน โดยมี
ระบบ One Stop Service 
Online 
 - การรับ-ส่งหนังสือราชการ 
 - การจองห้องประชุม 
  

ผู้รับผิดชอบ 
นางชไมพร  ปวงค า 
นางอัมพวรรณ  ไข่ทา 
นายมานพ  บุญเรือง 
ผู้ก ากับติดตาม 
นายทศพร  จันทร์เนตร 
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 

1.ก าหนดผู้ก ากับ ติดตาม
โดยผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
2.ก าหนดปฏิทินการ
ด าเนินงาน 
3.ติดตามความก้าวหน้า
ระหว่างการด าเนินงาน 
4.สรุปรายงานผล 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 

ที่  ๑๔๐ / 25๖๓ 

   เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าค ารับรองการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

******************** 

ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีการขับเคลื่อนโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) มาอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือสนองยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต โดยวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูก
ก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น 
“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่
เข้ารับการประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานอย่างเหมาะสม สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ  
ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด ส าหรับในปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดให้มีผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ อาศัยอ านาจ ตาม
มาตรา ๓๗ 

 

 

 

 

 

 



 

ดังนั้นเพื่อให้การจัดท าค ารับรองการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นระบบ มีความ
โปร่งใสและการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มงานจึงแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ก ากับและผู้รับผิดชอบการจัดท าค ารับรองการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย                 

    ๑.๑ นายประถม  เชื้อหมอ       ผอ.สพป.พะเยา เขต ๑        ประธานกรรมการ 
    ๑.๒ นายสุขุม  พรหมเสน              รองผอ.สพป. พะเยา  เขต ๑        กรรมการ 
    ๑.๓ นายณัฐพล  สุวรรณลพ   รองผอ.สพป. พะเยา  เขต ๑           กรรมการ 
    ๑.๔ นายทศพร  จันทร์เนตร          รองผอ.สพป. พะเยา  เขต ๑           กรรมการ         
    ๑.๕ ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มใน สพป.พะเยา เขต ๑ ทุกคน                                กรรมการ 
    ๑.๖ นายเอ่ียม  มังคลาด         ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ            กรรมการและเลขานุการ 
    ๑.๗ นายสมเกียรติ  อ้อยหวาน            ศึกษานิเทศก ์          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๑.๘ นายรัชชาพงษ์  ต่อมค า    ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม ICT กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที ่   

อ านวยการ วางแผน ให้ค าแนะน า ประสาน สนับสนุน ก ากับ ดูแล ให้การจัดจัดท าค ารับรองการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลส าเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๒. คณะกรรมการด าเนินงานการจัดท าค ารับรองการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประกอบด้วย(รายละเอียดตามบัญชีที่แนบท้ายนี้) 

มีหน้าที่ 

    ๑. ก ากับ ดูแล จัดเก็บข้อมูลในแต่ละประเด็นค าถามตัวชี้วัดที่ ๙ (ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๙.๑ – ๑๐.๒) ใน  

O๑ – O๔๓ ที่รับผิดชอบตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT) 

    ๒. ประสาน ก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานตามแบบประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity 
& Transparency Assessment : OIT)  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่  ๒๕  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

(นายประถม  เชื้อหมอ) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บัญชีรายชื่อผู้รับผิดชอบ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency) OIT 

ประจ าปีงบประมาณ 256๓  
ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ที่ ๑๔๐ / 25๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน๒๕๖๓ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด รองผอ.ผู้ก ากับดูแล ผอ.กลุ่มผู้ที่รับผิดชอบ 

O1 โครงสร้างหน่วยงาน -แสดงแผนผังแสดงโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการของ
หน่วยงาน  
-ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคญั และการแบ่งส่วนงานภายใน 
เช่นกลุ่ม หน่วย องค์คณะบุคคล เป็นต้น 

นายทศพร จันทร์เนตร นางชไมพร ปวงค า 
นายมาณพ บญุเรือง 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร -แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน 
-ประกอบด้วยช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการ
ติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางการบริหารของหน่วยงาน 

นายทศพร จันทร์เนตร นางชไมพร ปวงค า 
นายมาณพ บญุเรือง 
นายปณิธาน หาญป้อ 
 

O3 อ านาจหน้าที ่
 

-แสดงข้อมูลหน้าท่ีและอ านาจของหน่วยงานตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

นายทศพร จันทร์เนตร นางนงลักษณ์ จ าปานคร 
นส.วรประภา พินิจสุวรรณ 

O4 
 

แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

-แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมีระยะมากกว่า ๑ 
ปี 
-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด เป็นต้น 
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายทศพร  จันทร์เนตร นางนงลักษณ์ จ าปานคร 
นส.วรประภา พินิจสุวรรณ 

O5 ข้อมูลการติดต่อ 
 

แสดงข้อมูลการตดิต่อ ดังนี ้
1) ที่อยู่หน่วยงาน 2) หมายเลขโทรศัพท์ 3) หมายเลขโทรสาร 
4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(e–mail) 
5) แผนที่ตั้งของหน่วยงาน 

นายทศพร จันทร์เนตร นางชไมพร ปวงค า 
นายปณิธาน หาญป้อ 
 

O6 กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
 

-แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง 
ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรเีช่น 
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับท่ี 2) 
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
และแก้ไขเพิ่มเติม 
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจดัตั้ง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2553  
-พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
-พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิเป็นต้น 
 
 
 
  

 นายนเรศ เช้ือทหาร 
นายพงษ์ศักดิ์ มิ่งขวัญ 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียด รองผอ.ผู้ก ากับดูแล ผอ.กลุ่มผู้ที่รับผิดชอบ 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 

-แสดงข้อมูลข่ายสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
-เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายทศพร จันทร์เนตร นางชไมพร ปวงค า 
นายปณิธาน หาญป้อ 
นายสิงห์นรินทร์  
อินต๊ะรักษา 

O8 Q&A -แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ 
ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับสอบถามได้โดย
มีลักษณะเป็นการสื่อสารไดส้องทาง เช่น Web board, กล่อง
ข้อความถาม-ตอบเป็นต้น 
 

นายณัฐพล สุวรรณลพ นายรัชชาพงษ์ ต่อมค า 
นายสิงห์นรินทร์  
อินต๊ะรักษา 

O9 Social Network 
 

-แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook 
Twitter Instagram Line เป็นต้น  
-สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 
 

นายณัฐพล สุวรรณลพ นายรัชชาพงษ์ ต่อมค า 
นายสิงห์นรินทร์  
อินต๊ะรักษา 

O10 แผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าป ี
 

-แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมีระยะ ๑ ปีมี
ข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่นโครงการหรือกิจกรรม 
งบประมาณที่ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น 
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

นายทศพร  จันทร์เนตร นางนงลักษณ์ จ าปานคร 
นส.วรประภา พินิจสุวรรณ 

O11 
 

รายงานการก ากับ 
ติดตามการ
ด าเนินงานประจ าปี
รอบ ๖ เดือน 
 

-แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าป ี
-มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความกว้าหน้า เช่น ความก้าวหน้า
การด าเนินการแตล่ะโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน เป็นตน้ 
-เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
 

นายทศพร จันทร์เนตร นางนงลักษณ์ จ าปานคร 
นางรุ่งอรุณ เพ็ชรฎา 

O12 รายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าป ี
 

-แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าป ี
-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน เช่น ผลการ
ด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย เป็น
ต้น 
-เป็นรายงานผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

นายทศพร  จันทร์เนตร นางนงลักษณ์ จ าปานคร 
นางรุ่งอรุณ เพ็ชรฎา 

O13 คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 
 

-แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบตัิงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
-มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบตัิงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติ
ภารกิจใดส าหรับเจ้าหนา้ที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนด
วิธีการขั้นตอนการปฏบิัติอย่างไร เป็นต้น 
 
 
 

นายทศพร จันทร์เนตร นางชไมพร ปวงค า 
นางอัมพวรรณ ไข่ทา 
 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียด รองผอ.ผู้ก ากับดูแล ผอ.กลุ่มผู้ที่รับผิดชอบ 

O14 คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ 
 

-แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบตัิที่ผู้รับบริการหรือผูม้า
ติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมลูในการขอรับบริการหรือติดต่อ
กับหน่วยงาน 
-มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบตัิ เช่น คู่มือหรือแนว
ทางการปฏิบัตสิ าหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ 
ขั้นตอนการให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลา
ที่ใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น 

นายสุขุม พรหมเสน 
นายณัฐพล สุวรรณลพ
นายทศพร จันทร์เนตร 
 

นางชไมพร ปวงค า 
นางวิไลวรรณ์ ขันค า 
นางโสภี ค าชูสังข ์
นางอัมพวรรณ ไข่ทา 
 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

-แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
-เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกดิขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

นายสุขุม พรหมเสน 
นายณัฐพล สุวรรณลพ
นายทศพร จันทร์เนตร 
 

นางชไมพร ปวงค า 
นางวิไลวรรณ์ ขันค า 
นางโสภี ค าชูสังข ์
นางอัมพวรรณ ไข่ทา 

O16 
 

รายงานผลการ
ส ารวจความพึง
พอใจการให้บริการ 
 

-แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอ านาจหน้าที่
หรือภารกจิของหน่วยงาน 
-เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายสุขุม พรหมเสน 
นายณัฐพล สุวรรณลพ
นายทศพร จันทร์เนตร 
 

นางชไมพร ปวงค า 
นางวิไลวรรณ์ ขันค า 
นางโสภี ค าชูสังข ์
นายปณิธาน หาญป้อ 

O17 E–Service 
 

-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตาม
อ านาจหน้าที่ภารกจิของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อ
ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรบับริการ 
-สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน 

นายณัฐพล สุวรรณลพ นายรัชชาพงษ์ ต่อมค า 
นายสิงห์นรินทร์  
อินต๊ะรักษา 

O18 
 

แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ประจ าป ี
 

-แสดงถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานท่ีมีระยะ ๑ 
ปี 
-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็น
ต้น 
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายทศพร จันทร์เนตร นางนงลักษณ์ จ าปานคร 
นส.วรประภา พินิจสุวรรณ 

O19 
 

รายงานการก ากับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ ๖ 
เดือน 
 

-แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ี
-มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหนา้ เช่น ความก้าวหน้าการใช้
จ่ายงบประมาณ เป็นต้น 
-เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

นายทศพร จันทร์เนตร นางนงลักษณ์ จ าปานคร 
นางโสภี  ค าชูสังข ์
นส.วรประภา พินิจสุวรรณ 

O20 
 

รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ี
 
 

-แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ี
-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผล
การใช้จ่ายงบประมาณ ปญัหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย เป็นต้น 
-เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

นายทศพร จันทร์เนตร นางนงลักษณ์ จ าปานคร 
นส.วรประภา พินิจสุวรรณ 

 

 

 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียด รองผอ.ผู้ก ากับดูแล ผอ.กลุ่มผู้ที่รับผิดชอบ 

O21 แผนการจดัซื้อจัด
จ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสด ุ

-แสดงแผนการจัดซื้อจดัจ้างหรือแผนการจดัหาพัสดุตามที่
หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบญัญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายณัฐพล สุวรรณลพ นางโสภี ค าชูสังข ์
นางสุพิชฌาย์ ไวศยา
นุวัฒน ์
นส.สายหยุด รัศม ี

O22 ประกาศตา่ง ๆ 
เกี่ยวกับการจดัซื้อ
จัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสด ุ

-แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น ประกาศเชญิชวน ประกาศผลการจัดซื้อจดั
จ้าง เป็นต้น 
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายณัฐพล สุวรรณลพ นางโสภี ค าชูสังข ์
นางสุพิชฌาย์ ไวศยา
นุวัฒน ์
นส.สายหยุด รัศม ี

O23 
 
 

สรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุราย
เดือน 
 

-แสดงสรุปผลการจดัซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน 
-มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานท่ีซื้อหรือ
จ้าง วงเงินท่ีซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อ
ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลง เหตผุลที่คดัเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เปน็ต้น 
-จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณไีม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือนใดให้ระบุวา่ไมม่ีการจดัซื้อจดัจ้าง) 
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายณัฐพล สุวรรณลพ นางโสภี ค าชูสังข ์
นส.สายหยุด รัศม ี

O24 
 

รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพสัดุ
ประจ าป ี

-แสดงผลการจดัซื้อจัดจา้งของหน่วยงาน 
-มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจดัจ้าง 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เปน็ต้น 
-เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายณัฐพล สุวรรณลพ นางโสภี ค าชูสังข ์
นส.สายหยุด รัศม ี

O25 
 

นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

-แสดงนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล ท่ีมีจดุมุ่งหมาย
หรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
มีความโปร่งใสและมีคณุธรรม 
-เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสดุหรือผู้บรหิารที่ได้รับ
มอบหมายหรือนโยบายที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน 
-เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

นายสุขุม พรหมเสน 
 

นางวิไลวรรณ์ ขันค า 

O26 
 

การด าเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

-แสดงการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เช่นการวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การ
สร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
บรรจุและแต่งตั้งบุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ส่งเสริมจรยิธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน หน่วยงาน 
เป็นต้น 
-เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่
ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O๒๕  
-เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายสุขุม พรหมเสน 
 

นางวิไลวรรณ์ ขันค า 
นางศรีวรรณ ตาลด ี
นางสุธาทิพย์ บุญเรือง 
นายอดิศัย กิตติพลโลทัย 

 

 

 



 

 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด รองผอ.ผู้ก ากับดูแล ผอ.กลุ่มผู้ที่รับผิดชอบ 

O27 
 

หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
 

แสดงลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี ้
-หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
-หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
-หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
-หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
-หลักเกณฑ์การให้คณุให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 
-เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

นายสุขุม พรหมเสน 
 

นางวิไลวรรณ์ ขันค า 
นางศรีวรรณ ตาลด ี
นางสุธาทิพย์ บุญเรือง 
นางบัวลอง หอมยา 
นางวิชญาพร เชียงมูล 
นายอดิศัย กิตติพลโลทัย 

O28 
 

รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจ าป ี
 

-แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
-มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนนิการ เช่น ผลการ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคล ผลการ
วิเคราะห์การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
-เป็นรายงานผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายสุขุม พรหมเสน 
 

นางวิไลวรรณ์ ขันค า 
นางศรีวรรณ ตาลด ี
นางสุธาทิพย์ บุญเรือง 
นางบัวลอง หอมยา 
นางวิชญาพร เชียงมูล 
นายอดิศัย กิตติพลโลทัย 

O29 
 

แนวปฏิบัติการ
จัดการ 
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 
 

-แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนนิการต่อเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงาน 
-มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบตัิงาน เช่น รายละเอียด
วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียด
ขั้นตอนหรือวิธีการในการจดัการตอ่เรื่องร้องเรียน ส่วนงานท่ี
รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 

 นายนเรศ เช้ือทหาร 
นายพงษ์ศักดิ์ มิ่งขวัญ 

O30 
 

ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริต
และประพฤติมิชอบ 
 
 

-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจรติและประพฤติมชิอบของเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
-สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน 

นายทศพร จันทร์เนตร นางชไมพร ปวงค า 
นายพงษ์ศักดิ์ มิ่งขวัญ 

O31 
 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริต
และประพฤติมิชอบ
ประจ าปี 
 

-แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 
-มีข้อมูลความก้าวหน้าการจดัการเรื่องร้องเรียน เช่น จ านวน
เรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เป็น
ต้น(กรณไีม่มเีรื่องร้องเรยีนให้ระบไุม่มเีรื่องร้องเรียน) 
-เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายทศพร จันทร์เนตร นางชไมพร ปวงค า 
นายพงษ์ศักดิ์ มิ่งขวัญ 

O32 ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น 
 

-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคดิเห็นต่อ
การด าเนินงานตามอ านาจหนา้ที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
-สามารถเข้าถึงหรือเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซตห์ลักของหน่วยงาน 
 

นายณัฐพล  สุวรรณพล นายรัชชาพงษ์ ต่อมค า 
นายสิงห์นรินทร์  
อินต๊ะรักษา 

 

 



 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด รองผอ.ผู้ก ากับดูแล ผอ.กลุ่มผู้ที่รับผิดชอบ 

O33 การเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม 
 

-แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปดิโอกาสให้
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียได้มสี่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วม
แลกเปลีย่นความคดิเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 
-เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

นายทศพร จันทร์เนตร นางนงลักษณ์  จ าปานคร 
นส.แสงเดือน พรมสรุิยา 

O34 เจตจ านงสจุริต
ของผู้บริหาร 
 

-แสดงเนื้อหาเจตนารมณห์รือค ามัน่ว่าจะปฏิบัตหิน้าท่ีและ
บริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจรติ โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยจดัท าอย่างนอ้ย ๒ ภาษา ได้แก่ 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
-ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 
 

นายณัฐพล สุวรรณลพ นายเอี่ยม มังคลาด 
นายสมเกียรติ   
อ้อยหวาน 

O35 การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 
 

-แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมสี่วนร่วม
ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
-เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้
ความส าคญักับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสรมิหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
-เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

นายณัฐพล สุวรรณลพ นายเอี่ยม มังคลาด 
นายสมเกียรติ   
อ้อยหวาน 

O
O36 

 

การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต
ประจ าป ี
 

-แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าท่ีที่อาจก่อให้เกิดการทจุริตหรือก่อให้เกิดการขดักัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน 
-มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความ
เสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 
-เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายสุขุม พรหมเสน 
นายณัฐพล สุวรรณลพ
นายทศพร จันทร์เนตร 
 

นางโสภี ค าชูสงข ์
นางนงลักษณ์ จ าปานคร 
นางวิไลวรรณ ขันค า 
นางชรินทร์ทิพย์ โพธิเจริญ 
นส.สายหยุด รัศม ี
นางสุพิชฌาย์ ไวศยา
นุวัฒน ์
 

O37 
 

การด าเนินการ
เพื่อจัดการความ
เสี่ยง 
การทุจริต 
 

-แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความ
เสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขดักัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน 
-เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ
การด าเนินการเพื่อบรหิารจดัการความเสีย่งตามข้อ O36 
-เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายสุขุม พรหมเสน 
นายณัฐพล สุวรรณลพ
นายทศพร จันทร์เนตร 
 

นางโสภี ค าชูสงข ์
นางนงลักษณ์ จ าปานคร 
นางวิไลวรรณ ขันค า 
นางชรินทร์ทิพย์ โพธิเจริญ 
นส.สายหยุด รัศม ี
นางสุพิชฌาย์  
ไวศยานุวัฒน์ 

O38 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
 

-แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตยส์ุจรติ อย่างชัดเจน 
-เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

นายสุขุม พรหมเสน 
นายณัฐพล สุวรรณลพ 

นายเอี่ยม มังคลาด 
นางศรีวรรณ ตาลด ี
นายสมเกียรติ อ้อยหวาน 

 

 



ข้อ ข้อมูล รายละเอียด รองผอ.ผู้ก ากับดูแล ผอ.กลุ่มผู้ที่รับผิดชอบ 

O39 
 

แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
ประจ าป ี
 

-แสดงแผนปฏบิัติการทีม่ีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต
หรือพัฒนาด้านคณุธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

นายณัฐพล สุวรรณลพ นายเอี่ยม มังคลาด 
นายสมเกียรติ อ้อยหวาน 

O40 
 

รายงานการก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินการป้องกัน
การทุจริต 
ประจ าปรีอบ ๖ 
เดือน 
 
 

-แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
-มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหนา้ เช่น ความกว้าหน้าการ
ด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่
ใช้ ด าเนินงาน เป็นต้น 
-เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

นายณัฐพล สุวรรณลพ นายเอี่ยม มังคลาด 
นายสมเกียรติ อ้อยหวาน 

O41 
 

รายงานผลการ
ด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าป ี
 

-แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ เช่น ผลการ
ด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายเป็น
ต้น 
-ใช้รายงานผลการด าเนินงานในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายณัฐพล สุวรรณลพ นายเอี่ยม มังคลาด 
นายสมเกียรติ อ้อยหวาน 

O42 
 

มาตรการส่งเสรมิ
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 
 

-แสดงการวิเคราะหผ์ลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
-มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห ์เช่น ประเด็นท่ีเป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนท่ีจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนวทางการน าผลการวิเคราะหไ์ปสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น 
-มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคณุธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึง่สอดคล้องตามผลการ
วิเคราะหฯ์ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การก าหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
ปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม ให้น าไปสู่การ
ปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

นายณัฐพล สุวรรณลพ นายเอี่ยม มังคลาด 
นายสมเกียรติ อ้อยหวาน 

O43 
 

การด าเนินการ
ตามมาตรการ
เสรมิคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 
 

-แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
-มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O๔๒ ไปสู่การปฏิบตัิ
อย่างเป็นรูปธรรม 
-เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายณัฐพล สุวรรณลพ นายเอี่ยม มังคลาด 
นายสมเกียรติ อ้อยหวาน 

 
 



 
ภาพกิจกรรมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์  
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) 

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมดอยหลวง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 

 


