การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑
ที่ ๑๔๐ / 25๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาคารับรองการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
********************
ตามที่สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการขับเคลื่อนโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) มาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อสนองยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต โดยวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูก
กาหนดเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้
เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานอย่างเหมาะสม สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ร้อยละ ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงาน ป.ป.ช. กาหนด
สาหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงาน ป.ป.ช. ได้กาหนดให้มีผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ อาศัยอานาจ
ตามมาตรา ๓๗

-๒ดังนั้นเพื่อให้การจัดทาคารับรองการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นระบบ มี
ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มงานจึงแต่งตั้งคณะกรรมการผู้กากับและผู้รับผิดชอบการจัดทาคารับรอง
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ 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 ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่มใน สพป.พะเยา เขต ๑ ทุกคน
กรรมการ
๑.๖ นายเอี่ยม มังคลาด
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
รรมการและเลขานุการ
๑.๗ นายสมเกียรติ อ้อยหวาน
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๘ นายรัชชาพงษ์ ต่อมคา
ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม ICT กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
อานวยการ วางแผน ให้คาแนะนา ประสาน สนับสนุน กากับ ดูแล ให้การจัดจัดทาคารับรองการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลสาเร็จ

-๓๒. คณะกรรมการดาเนินงานการจัดทาคารับรองการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประกอบด้วย(รายละเอียดตามบัญชีที่แนบท้ายนี้)
มีหน้าที่
๑. กากับ ดูแล จัดเก็บข้อมูลในแต่ละประเด็นคาถามตัวชี้วัดที่ ๙ (ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ – ๑๐.๒) ใน
O๑ – O๔๓ ที่รับผิดชอบตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity & Transparency Assessment : OIT)
๒. ประสาน กากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงานตามแบบประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data
Integrity & Transparency Assessment : OIT)
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประถม เชื้อหมอ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑

-๔บัญชีรายชื่อผู้รับผิดชอบ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency) OIT
ประจาปีงบประมาณ 256๓
ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ที่ ๑๔๐ / 25๖๓ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

O1 โครงสร้างหน่วยงาน -แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
หน่วยงาน
-ประกอบด้วยตาแหน่งที่สาคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน
เช่นกลุ่ม หน่วย องค์คณะบุคคล เป็นต้น
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
-แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
-ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตาแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการ
ติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผูด้ ารง
ตาแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
O3 อานาจหน้าที่
-แสดงข้อมูลหน้าที่และอานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมาย
กาหนด
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือ -แสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า
แผนพัฒนา
๑ ปี
หน่วยงาน
-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง
เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. ๒๕๖๓
O5 ข้อมูลการติดต่อ
แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
1) ที่อยู่หน่วยงาน 2) หมายเลขโทรศัพท์ 3) หมายเลข
โทรสาร
4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(e–mail)
5) แผนที่ตั้งของหน่วยงาน
O6 กฎหมายที่เกีย่ วข้อง -แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง
ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีเช่น
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2)
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
และแก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
-พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
-พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมเป็นต้น

รองผอ.ผู้กากับดูแล

ผอ.กลุ่มผู้ที่รับผิดชอบ

นายทศพร จันทร์เนตร

นางชไมพร ปวงคา
นายมาณพ บุญเรือง

นายทศพร จันทร์เนตร

นางชไมพร ปวงคา
นายมาณพ บุญเรือง
นายปณิธาน หาญป้อ

นายทศพร จันทร์เนตร

นางนงลักษณ์ จาปานคร
นส.วรประภา พินิจสุวรรณ
นางนงลักษณ์ จาปานคร
นส.วรประภา พินิจสุวรรณ

นายทศพร จันทร์เนตร

นายทศพร จันทร์เนตร

นางชไมพร ปวงคา
นายปณิธาน หาญป้อ

นายนเรศ เชื้อทหาร
นายพงษ์ศักดิ์ มิ่งขวัญ

-๔ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

รองผอ.ผู้กากับดูแล

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

-แสดงข้อมูลข่ายสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตาม
อานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
-เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

นายทศพร จันทร์เนตร

O8

Q&A

-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ นายณัฐพล สุวรรณลพ
ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คาตอบกับสอบถามได้โดย
มีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่อง
ข้อความถาม-ตอบเป็นต้น

O9

Social Network

-แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook นายณัฐพล สุวรรณลพ
Twitter Instagram Line เป็นต้น
-สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน

ผอ.กลุ่มผู้ที่รับผิดชอบ
นางชไมพร ปวงคา
นายปณิธาน หาญป้อ
นายสิงห์นรินทร์
อินต๊ะรักษา
นายรัชชาพงษ์ ต่อมคา
นายสิงห์นรินทร์
อินต๊ะรักษา
นายรัชชาพงษ์ ต่อมคา
นายสิงห์นรินทร์
อินต๊ะรักษา

O10 แผนปฏิบัตริ าชการ -แสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปีมี
ประจาปี
ข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่นโครงการหรือกิจกรรม
งบประมาณที่ใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ เป็นต้น
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นายทศพร จันทร์เนตร

นางนงลักษณ์ จาปานคร
นส.วรประภา พินิจสุวรรณ

O11 รายงานการกากับ
ติดตามการ
ดาเนินงานประจาปี
รอบ ๖ เดือน

นายทศพร จันทร์เนตร

นางนงลักษณ์ จาปานคร
นางรุ่งอรุณ เพ็ชรฎา

O12 รายงานผลการ
-แสดงผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี
นายทศพร จันทร์เนตร
ดาเนินงานประจาปี -มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินงาน เช่น ผลการ
ดาเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็น
ต้น
-เป็นรายงานผลการดาเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นางนงลักษณ์ จาปานคร
นางรุ่งอรุณ เพ็ชรฎา

O13 คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

นางชไมพร ปวงคา
นางอัมพวรรณ ไข่ทา

-แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี
-มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความกว้าหน้า เช่น ความก้าวหน้า
การดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณที่ใช้ดาเนินงาน เป็นต้น
-เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

-แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบตั ิงานที่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
-มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบตั ิงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติ
ภารกิจใดสาหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตาแหน่งใด กาหนด
วิธกี ารขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

นายทศพร จันทร์เนตร

-๕ข้อ

ข้อมูล

O14 คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ

รายละเอียด

รองผอ.ผู้กากับดูแล

-แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบตั ิที่ผู้รับบริการหรือผูม้ า
ติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อ
กับหน่วยงาน
-มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบตั ิ เช่น คู่มือหรือแนว
ทางการปฏิบัตสิ าหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลา
ที่ใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น
-แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
-เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

นายสุขุม พรหมเสน
นายณัฐพล สุวรรณลพ
นายทศพร จันทร์เนตร

นางชไมพร ปวงคา
นางวิไลวรรณ์ ขันคา
นางโสภี คาชูสังข์
นางอัมพวรรณ ไข่ทา

นายสุขุม พรหมเสน
นายณัฐพล สุวรรณลพ
นายทศพร จันทร์เนตร

นางชไมพร ปวงคา
นางวิไลวรรณ์ ขันคา
นางโสภี คาชูสังข์
นางอัมพวรรณ ไข่ทา
นางชไมพร ปวงคา
นางวิไลวรรณ์ ขันคา
นางโสภี คาชูสังข์
นายปณิธาน หาญป้อ
นายรัชชาพงษ์ ต่อมคา
นายสิงห์นรินทร์
อินต๊ะรักษา

O16 รายงานผลการ
-แสดงผลสารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอานาจหน้าที่ นายสุขุม พรหมเสน
สารวจความพึง
หรือภารกิจของหน่วยงาน
นายณัฐพล สุวรรณลพ
พอใจการให้บริการ -เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
นายทศพร จันทร์เนตร
O17 E–Service

-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตาม
อานาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อ
ช่วยอานวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
O18 แผนการใช้จ่าย
-แสดงถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ ๑
งบประมาณ
ปี
ประจาปี
-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็น
ต้น
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
O19 รายงานการกากับ -แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจาปี
งบประมาณ รอบ ๖ -มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้
เดือน
จ่ายงบประมาณ เป็นต้น
-เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓
O20 รายงานผลการใช้ -แสดงผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
จ่ายงบประมาณ
ประจาปี
ประจาปี
-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผล
การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
-เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นายณัฐพล สุวรรณลพ

ผอ.กลุ่มผู้ที่รับผิดชอบ

นายทศพร จันทร์เนตร

นางนงลักษณ์ จาปานคร
นส.วรประภา พินิจสุวรรณ

นายทศพร จันทร์เนตร

นางนงลักษณ์ จาปานคร
นางโสภี คาชูสังข์
นส.วรประภา พินิจสุวรรณ

นายทศพร จันทร์เนตร

นางนงลักษณ์ จาปานคร
นส.วรประภา พินิจสุวรรณ

-๖ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

O21 แผนการจัดซื้อจัด
จ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ

นายณัฐพล สุวรรณลพ

O22

นายณัฐพล สุวรรณลพ

O23

O24

O25

O26

-แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศต่าง ๆ
-แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตาม
เกี่ยวกับการจัดซื้อ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
จัดจ้างหรือการ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัด
จัดหาพัสดุ
จ้าง เป็นต้น
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สรุปผลการจัดซื้อ -แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
จัดจ้างหรือการ
-มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือ
จัดหาพัสดุราย
จ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อ
เดือน
ผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลง เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
-จาแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
เดือนใดให้ระบุวา่ ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานผลการ
-แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
จัดซื้อจัดจ้างหรือ -มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
ประจาปี
-เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
นโยบายการบริหาร -แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจดุ มุ่งหมาย
ทรัพยากรบุคคล
หรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
มีความโปร่งใสและมีคณ
ุ ธรรม
-เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับ
มอบหมายหรือนโยบายที่กาหนดในนามของหน่วยงาน
-เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓
การดาเนินการตาม -แสดงการดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหาร เช่นการวางแผนกาลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อ
ทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การ
สร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
บรรจุและแต่งตั้งบุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
ส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน หน่วยงาน
เป็นต้น
-เป็นการดาเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่
ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O๒๕
-เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รองผอ.ผู้กากับดูแล

ผอ.กลุ่มผู้ที่รับผิดชอบ
นางโสภี คาชูสังข์
นางสุพิชฌาย์ ไวศยา
นุวัฒน์
นส.สายหยุด รัศมี
นางโสภี คาชูสังข์
นางสุพิชฌาย์ ไวศยา
นุวัฒน์
นส.สายหยุด รัศมี

นายณัฐพล สุวรรณลพ

นางโสภี คาชูสังข์
นส.สายหยุด รัศมี

นายณัฐพล สุวรรณลพ

นางโสภี คาชูสังข์
นส.สายหยุด รัศมี

นายสุขุม พรหมเสน

นางวิไลวรรณ์ ขันคา

นายสุขุม พรหมเสน

นางวิไลวรรณ์ ขันคา
นางศรีวรรณ ตาลดี
นางสุธาทิพย์ บุญเรือง
นายอดิศัย กิตติพลโลทัย

-๗ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

รองผอ.ผู้กากับดูแล

ผอ.กลุ่มผู้ที่รับผิดชอบ

O27 หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

แสดงลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
-หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
-หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
-หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
-หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
-หลักเกณฑ์การให้คณ
ุ ให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
-เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓

นายสุขุม พรหมเสน

นางวิไลวรรณ์ ขันคา
นางศรีวรรณ ตาลดี
นางสุธาทิพย์ บุญเรือง
นางบัวลอง หอมยา
นางวิชญาพร เชียงมูล
นายอดิศัย กิตติพลโลทัย

O28 รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจาปี

-แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-มีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ เช่น ผลการ
ดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการ
วิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
-เป็นรายงานผลการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นายสุขุม พรหมเสน

นางวิไลวรรณ์ ขันคา
นางศรีวรรณ ตาลดี
นางสุธาทิพย์ บุญเรือง
นางบัวลอง หอมยา
นางวิชญาพร เชียงมูล
นายอดิศัย กิตติพลโลทัย
นายนเรศ เชื้อทหาร
นายพงษ์ศักดิ์ มิ่งขวัญ

O29 แนวปฏิบัติการ
จัดการ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

-แสดงคู่มือหรือแนวทางการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน
-มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบตั ิงาน เช่น รายละเอียด
วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทาการร้องเรียน รายละเอียด
ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่
รับผิดชอบ ระยะเวลาดาเนินการ เป็นต้น
O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง
-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
นายทศพร จันทร์เนตร
ร้องเรียนการทุจริต เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าที่ของ
และประพฤติมิชอบ หน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง -แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ นายทศพร จันทร์เนตร
ร้องเรียนการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
และประพฤติมิชอบ -มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จานวน
ประจาปี
เรื่องที่ดาเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการ เป็น
ต้น(กรณีไม่มเี รื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มเี รื่องร้องเรียน)
-เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
O32 ช่องทางการรับฟัง -แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ นายณัฐพล สุวรรณพล
ความคิดเห็น
การดาเนินงานตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ผ่านทางช่องทางออนไลน์
-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

นางชไมพร ปวงคา
นายพงษ์ศักดิ์ มิ่งขวัญ

นางชไมพร ปวงคา
นายพงษ์ศักดิ์ มิ่งขวัญ

นายรัชชาพงษ์ ต่อมคา
นายสิงห์นรินทร์
อินต๊ะรักษา

-๘ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

รองผอ.ผู้กากับดูแล

ผอ.กลุ่มผู้ที่รับผิดชอบ

O33 การเปิดโอกาสให้ -แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ นายทศพร จันทร์เนตร
เกิดการมีส่วนร่วม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มสี ่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วม
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
-เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นางนงลักษณ์ จาปานคร
นส.แสงเดือน พรมสุริยา

O34 เจตจานงสุจริต
ของผู้บริหาร

นายณัฐพล สุวรรณลพ

นายเอี่ยม มังคลาด
นายสมเกียรติ
อ้อยหวาน

O35 การมีส่วนร่วมของ -แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม
ผู้บริหาร
ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
-เป็นการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้
ความสาคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
-เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นายณัฐพล สุวรรณลพ

นายเอี่ยม มังคลาด
นายสมเกียรติ
อ้อยหวาน

การประเมิ
O
นความ -แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการ
O36 เสี่ยงการทุจริต
ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ประจาปี
ระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน
-มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความ
เสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดาเนินการใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
-เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
O37 การดาเนินการ
-แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความ
เพื่อจัดการความ เสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
เสี่ยง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
การทุจริต
หน่วยงาน
-เป็นกิจกรรมหรือการดาเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ
การดาเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสีย่ งตามข้อ O36
-เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
O38 การเสริมสร้าง
-แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
-เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นายสุขุม พรหมเสน
นายณัฐพล สุวรรณลพ
นายทศพร จันทร์เนตร

นางโสภี คาชูสงข์
นางนงลักษณ์ จาปานคร
นางวิไลวรรณ ขันคา
นางชรินทร์ทิพย์ โพธิเจริญ
นส.สายหยุด รัศมี
นางสุพิชฌาย์ ไวศยา
นุวัฒน์

นายสุขุม พรหมเสน
นายณัฐพล สุวรรณลพ
นายทศพร จันทร์เนตร

นางโสภี คาชูสงข์
นางนงลักษณ์ จาปานคร
นางวิไลวรรณ ขันคา
นางชรินทร์ทิพย์ โพธิเจริญ
นส.สายหยุด รัศมี
นางสุพิชฌาย์
ไวศยานุวัฒน์
นายเอี่ยม มังคลาด
นางศรีวรรณ ตาลดี
นายสมเกียรติ อ้อยหวาน

-แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคามัน่ ว่าจะปฏิบัตหิ น้าที่และ
บริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลโดยจัดทาอย่างน้อย ๒ ภาษา ได้แก่
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
-ดาเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน

นายสุขุม พรหมเสน
นายณัฐพล สุวรรณลพ

-๙ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

รองผอ.ผู้กากับดูแล

ผอ.กลุ่มผู้ที่รับผิดชอบ

-แสดงแผนปฏิบัติการทีม่ ีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต
นายณัฐพล สุวรรณลพ
หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม
งบประมาณช่วงเวลาดาเนินการ เป็นต้น
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓
O40 รายงานการกากับ -แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
นายณัฐพล สุวรรณลพ
ติดตามการ
ป้องกันการทุจริต
ดาเนินการป้องกัน -มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความกว้าหน้าการ
การทุจริต
ดาเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่
ประจาปีรอบ ๖
ใช้ ดาเนินงาน เป็นต้น
เดือน
-เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

นายเอี่ยม มังคลาด
นายสมเกียรติ อ้อยหวาน

O41 รายงานผลการ
-แสดงผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต นายณัฐพล สุวรรณลพ
ดาเนินการป้องกัน -มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินการ เช่น ผลการ
การทุจริตประจาปี ดาเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายเป็น
ต้น
-ใช้รายงานผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
O42 มาตรการส่งเสริม -แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส นายณัฐพล สุวรรณลพ
คุณธรรมและ
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
ความโปร่งใส
๒๕๖๒
ภายในหน่วยงาน -มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
-มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึง่ สอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกาหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องการกาหนดขั้นตอนหรือวิธีการ
ปฏิบัติ การกาหนดแนวทางการกากับติดตาม ให้นาไปสู่การ
ปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
O43 การดาเนินการ
-แสดงผลการดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
นายณัฐพล สุวรรณลพ
ตามมาตรการ
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เสริมคุณธรรมและ -มีข้อมูลรายละเอียดการนามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O๔๒ ไปสู่การปฏิบตั ิ
ภายในหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรม
-เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นายเอี่ยม มังคลาด
นายสมเกียรติ อ้อยหวาน

O39 แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต
ประจาปี

นายเอี่ยม มังคลาด
นายสมเกียรติ อ้อยหวาน

นายเอี่ยม มังคลาด
นายสมเกียรติ อ้อยหวาน

นายเอี่ยม มังคลาด
นายสมเกียรติ อ้อยหวาน

