
 

 
 

 
รายงานผลการดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

โครงการเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวศศิมน  ยางทอง               ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 
 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
 
 
 
 



 

 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม เสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวศศิมน  ยางทอง, นางกาญจนา  อักษรนิตย  
    กลุมงาน       สงเสริมการจัดการศึกษา 
    ประเภท     งบปกติ (สพฐ.)    งบตามภารกิจกลุมใน สนง.    งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                      งบแลกเปา          งบอ่ืน ๆ ........................................................................................... 
    สนองประเด็นกลยุทธท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
    สนองมาตรฐานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA Integrity & Assessment) อยูในระดับปานกลาง 

สถานะโครงการ      ดําเนินการเสร็จแลว      

                         ไมดําเนินการ  เนื่องจาก............................................................................................. 

ความเปนมาและความสําคัญของโครงการ 
            ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564)  

ไดกําหนดยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต อันมีกลยุทธวาดวยเรื่องของการปรับฐานความคิด 

ทุกชวงวัยตั้งแตปฐมวัยใหสามารถแยกระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวมสงเสริมใหมีระบบ

และกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมเพ่ือตานทุจริต ประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือ

ตานทุจริต เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต ท่ีมุงสงเสริม

ปลูกจิตสํานึกใหสังคมไทยมีวินัย และยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สงขลา เขต 2 จึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เพ่ือเปนกรอบทิศทางในการดําเนินการปองกันและปราบปราม

การทุจริตท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและนโยบายสําคัญ และสอบทานตนเอง พรอมท้ังปรับปรุงการทํางาน

ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลในสวนท่ียังขาดตกบกพรอง  มีการพัฒนาระบบงานใหเกิดความโปรงใส  

มีการปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงานอยางเปนธรรมท้ังตอบุคลากรในหนวยงาน และตอ 

ผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานไดเปนอยางดี อันจะสงผลใหการทุจริตในการปฏิบัติราชการของทุกสวน

ราชการลดนอยลง  

วัตถุประสงคโครงการ 
     1. เพ่ือใหระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
ไมนอยกวารอยละ 85 
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      2. เพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการผลักดันใหเกิดสังคมท่ีไมทนตอการทุจริตไมนอยกวา 
รอยละ 80 
      3. เพ่ือใหบุคลากรเกิดความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริตมีคานิยมรวมตาน
ทุจริตในเชิงสัญลักษณ มีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวม รอยละ 100  
      4. เพ่ือสอบทานตนเอง พรอมท้ังปรับปรุงการทํางานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลในสวนท่ียัง
ขาดตกบกพรอง  มีการพัฒนาระบบงานใหเกิดความโปรงใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
อยางเปนธรรมท้ังตอบุคลากรในหนวยงาน และตอผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานไดเปนอยางดี 

เปาหมายโครงการ 
เชิงปริมาณ 

- บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงขลา เขต 2 จํานวน 74 คน  
เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
           เชิงคุณภาพ 
            1. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไมนอยกวารอยละ 
85 
  2. บุคลากรมีสวนรวมในการผลักดันใหเกิดสังคมท่ีไมทนตอการทุจริตไมนอยกวารอยละ 80 
  3. บุคลากรเกิดความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริตมีคานิยมรวมตานทุจริต 
ในเชิงสัญลักษณ มีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชน
สวนรวม รอยละ 100  
  4. มีการสอบทานตนเอง พรอมท้ังปรับปรุงการทํางานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลในสวนท่ียัง 
ขาดตกบกพรอง  มีการพัฒนาระบบงานใหเกิดความโปรงใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
อยางเปนธรรมท้ังตอบุคลากรในหนวยงาน และตอผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงานไดเปนอยางดี 

ระยะเวลาดําเนินการ  
    กําหนดไวตามแผน     เริ่ม วันท่ี  20   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
       สิ้นสุด วันท่ี  30   เดือน  กันยายน     พ.ศ. 2563 

    ปฏิบัติจริง     เริ่ม วันท่ี  20   เดือน  พฤษภาคม   พ..ศ. 2563 
       สิ้นสุด วันท่ี  30   เดือน  กันยายน     พ.ศ. 2563     
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ผลการดําเนินงานตามระยะเวลา 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม เปนไป 

ตามเวลา 
ไมเปน 

ไปตามเวลา ตามแผน ปฏิบัติจริง 
1.ประชุมเสริมสรางความรูความเขาใจในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ประจําป
งบประมาณ 2563 
   -ประชุมการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน (ITA Online) 
ประจาํปงบประมาณ 2563 

 
 

20 พ.ค.63 

 
 

20 พ.ค.63 

 
 
 
 
 
 

 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของ สพป.
สงขลา เขต 2 (เขตสุจริต) ประจําป 2563 
     

28-29  
พ.ค.63 

28-29  
พ.ค.63 

 
 

 

 
ผลการดําเนินงานตามเปาหมายกิจกรรม 

กิจกรรม 
 
 

ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม เปนไป 
ตาม

เปาหมาย 

ไมเปน 
ไปตาม 

เปาหมาย เปาหมายกิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

1.ประชุมเสริมสรางความรูความ
เขาใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
ประจําปงบประมาณ 2563 
   -ประชุมการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ออนไลน (ITA Online) ประจําป
งบประมาณ 2563 

สรางความรูความ
เขาใจในการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส
ในการดําเนินงาน
ของ สพป.สงขลา 
เขต 2 ประจําป 
2563  

-บุคลากร สพป.สงขลา  
เขต 2 ทุกคนมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของ สพป.
สงขลา เขต 2  
-มีคําสั่งมอบหมายตัวชี้วัด
ในการประเมินและ
ดําเนินการจัดทําตัวชี้วัด
เพ่ือรับการประเมิน
ออนไลน 
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กิจกรรม 
ผลการดําเนินงานตามกิจกรรม เปนไป 

ตาม
เปาหมาย 

ไมเปน 
ไปตาม 

เปาหมาย เปาหมายกิจกรรม ผลการดําเนินงาน 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสราง
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของ สพป.สงขลา  
เขต 2 (เขตสุจริต) ประจําป 2563 
     

-เพ่ือยกระดับ 
การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ดําเนินงานของ 
สพป.สงขลา เขต 2 
ไมนอยกวารอยละ 
85 

-บุคลากร สพป.สงขลา 
เขต 2 มีมาตรการ
เสริมสรางคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน และคูมือการ
ในการปฏิบัติงานของ 
ทุกคน 
-ไดเผยแพรคูมือ และ
มาตรการของ สพป.
สงขลา เขต 2 ผานทาง
เว็บไซต สพป.สงขลา  
เขต 2  

  

 
ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ความสําเร็จ 

เปนไปตาม 
ตัวชี้วัด 

ความสําเร็จ 

ไมเปนไป 
ตามตัวชี้วัด 
ความสําเร็จ 

1.ระดบัคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของ สพป.
สงขลา เขต 2 ไมนอยกวา 
รอยละ 85 
2.บุคลากรมีสวนรวมในการ
ผลักดันใหเกิดสังคมท่ีไมทนตอ
การทุจริตไมนอยกวา 
รอยละ 80 
3.บุคลากรเกิดความตระหนักรู
ในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตมีคานิคมรวมตาน
ทุจริตมีจิตสํานึกสาธารณะ และ
สามารถแยกแยกระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและกับ
ผลประโยชนสวนรวม 
รอยละ 80 

-สพป.สงขลา เขต 2 ผานการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาออนไลน (ITA Online 
ประจาํปงบประมาณ 2563 
-บุคลากร สพป.สงขลา เขต 2 มีความ
ตระหนักรู และมีสวนรวมในการ
ผลักดันในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต มีคานิคมรวมตานทุจริต 
มีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถ 
แยกแยกระหวางผลประโยชนสวนตน
และกับผลประโยชนสวนรวม 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ความสําเร็จ 

เปนไปตาม 
ตัวชี้วัด 

ความสําเร็จ 

ไมเปนไป 
ตามตัวชี้วัด 
ความสําเร็จ 

4.บุคลากรปฏิบัติหนาท่ีอยาง
เปนระบบ 

   

 
ผลการเบิกจายงบประมาณ 
งบประมาณโครงการท้ังหมด  92,110  บาท (เกาหม่ืนสองพันหนึ่งรอยสิบบาทถวน) 

 ผลการเบิกจายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 
ท่ีไดรับอนุมัติ 

ผลการเบิกจาย 
รวม คงเหลือ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ
1.ประชุมเสริมสราง
ความรูความเขาใจในการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 
2 ประจําปงบประมาณ 
2563 
   -ประชุมการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาออนไลน (ITA 
Online) ประจําป
งบประมาณ 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     6,210 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3,055 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
1,382 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4,437 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
  1,773 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสรางคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของ สพป.
สงขลา เขต 2 (เขตสุจริต) 
ประจาํป 2563 
     

   85,900 7,200  19,040 8,806 35,046  50,854 

            รวม    92,110 7,200   22,095 10,188  49,671   52,627 
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ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
      (   ) 1. งาน / โครงการไมสอดคลองกับความตองการหรือปญหาของกลุมเปาหมาย 
      (   ) 2. งาน / โครงการไมสามารถตอบสนองนโยบาย /กลยุทธ/ จุดเนน/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
                ท่ีระบุไวในแผน เนื่องจาก................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
      (   ) 3. ขาดการประสานงานระหวางคณะดําเนินงานหรือผูเก่ียวของ 
      (   ) 4. ข้ันตอนการปฏิบัติงานของงาน / โครงการไมเปนไปตามท่ีกําหนดไวในแผน 
      (   ) 5. กิจกรรมของงาน / โครงการบางกิจกรรม ไมสามารถปฏิบัติได 
                ไดแกกิจกรรม................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                สาเหตุเพราะ.................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      (   ) 6. ข้ันตอนการใชเงินงบประมาณ ลาชา หรือไมตรงตามแผนท่ีกําหนดไว  
                สาเหตุเพราะ ................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      (   ) 7. เกิดผลกระทบหรือผลขางเคียงจากการดําเนินงาน / โครงการ 
                (ถามีโปรดระบุ)............................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
      (   ) ๘. อ่ืน ๆ (ถามีโปรดระบุ) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
ขอเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุงแกไข สําหรับการดําเนินการงาน / โครงการตอไป 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
.............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
 1. ดานปจจัย 
  1.1 ระยะเวลาดําเนินการ 
              ( / ) ตรงตามท่ีกําหนดในแผน    (   ) เร็วกวาท่ีกําหนดในแผน  (   ) ชากวาท่ีกําหนดในแผน 
        1.2 สถานท่ีท่ีใชดําเนินการมีความเหมาะสม 
              ( / ) มาก                                  (   ) ปานกลาง                     (   ) นอย 
        1.3 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดําเนินการจริง 
              (/ ) เหมาะสม 
              (   ) ไมเหมาะสม  เพราะ................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        1.4 จํานวนของบุคลากรหรือผูดําเนินงาน 
              (   ) มากเกินไป                           ( / ) เพียงพอ                     (   ) นอยเกินไป 
        1.๕ ความรวมมือในการดําเนินการของผูรวมงาน / ผูเก่ียวของ 
              ( / ) ไดรับความรวมมือดีมาก       (   ) ไดรับความรวมมือพอสมควร 
              (   ) ไดรับความรวมมือนอย 
        1.๖ การใชจายงบประมาณ 
              (   ) มากกวางบประมาณท่ีกําหนดไวในแผน 
              (   ) เทากับกับงบประมาณท่ีกําหนดไวในแผน 
              ( / ) นอยกวางบประมาณท่ีกําหนดไวในแผน  

 2.  ดานผลการดําเนินงาน 
         2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน / โครงการ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
        (/ ) สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคทุกขอ 
        (   ) สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคบางขอ คือขอ……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      (   ) ไมไดผลตามวัตถุประสงค เพราะ.............................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  2.2 ผลการดําเนินการ เปรียบเทียบกับเปาหมายดานปริมาณ 
        (   ) สูงกวาเปาหมาย             ( / ) เทากับเปาหมาย              
                (   ) ต่ํากวาเปาหมาย  เพราะ........................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
  2.3 ผลการดําเนินการ เปรียบเทียบกับเปาหมายดานคุณภาพ 
        ( / ) พอใจมาก                    (   ) พอใจ                           
                (   ) ยังตองปรับปรุง  เพราะ............................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
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            วันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ไดประชุมการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน ประจําป

งบประมาณ 2563 ใหบุคลากร สพป.สงขลา เขต 2 ทุกคน เพ่ือแจงแนวทางการประเมิน เกณฑการประเมิน 

และรายละเอียดการประเมิน ประจําป 2563 และพิจารณามอบหมายตัวชี้วัดใหผูรับผิดชอบในการจัดทํา

ขอมูลการเปดเผยสูสาธารณะ  ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
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   วันท่ี 28-29 พฤษภาคม 2563 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

ไดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 (เขตสุจริต)  ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563 ใหกับบุคลากรเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ทุกคน เพ่ือสรางความรูความเขาใจในการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานภาครัฐ และสอบทาน ปรับปรุง จัดทํามาตรการ แนวทางการปฏิบัติงาน ณ สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

  

                 

 

                 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



























บัญชีมอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดทําการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) 

แนบท้ายคําสั่ง สพป.สข.2 ที ่............./2563 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รบัผดิชอบ ผู้กาํกบั/ดแูล 
และตรวจสอบ
การรายงาน 

หมายเหต ุ

ข้อมูลพืน้ฐาน   
o1 โครงสร้าง -แสดงแผนผัง แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 

-ประกอบด้วยตําแหน่งที่สําคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น กลุ่ม หน่วย องค์คณะบุคคล 
เป็นต้น 
 

นิตย์ชาภัค พิษณุ  อํานวยการ 

  o2 ข้อมูลผู้บริหาร -แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน 
-ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้า
หน่วยงาน และผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน 
 

นิตย์ชาภัค พิษณุ  อํานวยการ 

o3 อํานาจหน้าที่ -แสดงข้อมูลหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนด 
 

นิตย์ชาภัค พิษณุ  อํานวยการ 

o4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ 
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

-แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี 
-มีข้อมลูรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 
-เป็นแผนทีม่ีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2563 
 

อัญชิษฐา 
 

อนุชาติ  
 
 

แผน 

o5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ 
-ที่อยู่หน่วยงาน/หมายเลขโทรศัพท์/หมายเลขโทรสาร/ทีอ่ยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์ 
 (e-mail)/แผนที่ตั้งหน่วยงาน 
 

ดารณี/ธภฤกศ พิษณุ  อํานวยการ 



           2 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รบัผดิชอบ ผู้กาํกบั/ดแูล 
และตรวจสอบ
การรายงาน 

หมายเหต ุ

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น 
 -พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 -พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
 -พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 -พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
 -พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม เป็นต้น 

เจ้าหน้าที่ทุกคน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ทุกกลุ่ม 

ข่าวประชาสัมพนัธ ์   
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ -แสดงข้อมูลขา่วสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของ

หน่วยงาน 
-เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2563 

ดารณี/ธภกฤศ พิษณุ อํานวยการ 

การปฏสิัมพนัธ์ข้อมูล   
o8 Q&A -แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสาร

ให้คําตอบกับสอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่อง
ข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น 
-สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

ทวีรัตน์/วิมลลักษณ์ นางสุวรรณ ี ทางไกล 

o9 Social Network -แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook หรือ Line หรือ Twitter หรือ 
Instagram เป็นต้น 
-สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

ทวีรัตน์/วิมลลักษณ์ นางสุวรรณ ี ทางไกล 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รบัผดิชอบ ผู้กาํกบั/ดแูล 
และตรวจสอบ
การรายงาน 

หมายเหต ุ

แผนดําเนนิงาน   
o10 แผนดําเนินงาน

ประจําปี 
-แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น 
โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ เป็นต้น 
-เป็นแผนทีม่ีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

อัญชิษฐา อนุชาติ แผน 

o11 รายงานการกํากับ
ติดตาม การดําเนินงาน 
ประจําปี รอบ 6 เดือน 

-แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี 
-มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน เป็นต้น 
-เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สมบูรณ์/กริษฐา อนุชาติ/กริษฐา 
 

แผน/
การเงิน 

o12 รายงานการดําเนินงาน
ประจําปี 

-แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี 
-มีข้อมลูรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน เช่น ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
-เป็นรายงานผลการดําเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

สมบูรณ์ อนุชาติ แผน 

การปฏบิตังิาน   
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 
-แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
-มีข้อมลูรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สําหรับเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานตําแหน่งใด กําหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 

เจ้าหน้าที่ทุกคน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ทุกคน 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รบัผดิชอบ ผู้กาํกบั/ดแูล 
และตรวจสอบ
การรายงาน 

หมายเหต ุ

การใหบ้ริการ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกบัการใหบ้รกิาร)   
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการ

ให้บริการ 
-แสดงคู่มือหรอืแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการ
ขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 
-มีข้อมลูรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติสําหรับการให้บรกิาร 
ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการให้บรกิาร ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ให้บริการ และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น 

ธุรการกลุ่มทุกคน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ทุกกลุ่ม 

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

-แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
-เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ธุรการกลุ่มทุกคน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ทุกกลุ่ม 

o16 รายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

-แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอํานาจหน้าที่ หรือภารกิจของหน่วยงาน 
-เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

นางดารณ ี นายพิษณุ อํานวยการ 

o17 E-Service -แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอํานาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
-สามารถเข้าถงึหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

นางดารณ ี
น.ส.ปารมี 

 

นายพิษณุ อํานวยการ 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รบัผดิชอบ ผู้กาํกบั/ดแูล 
และตรวจสอบ
การรายงาน 

หมายเหต ุ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําป ี   
o18 แผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจําปี 
-แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
-มีข้อมลูรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
ประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น 
-เป็นแผนทีม่ีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

กริษฐา 
อัญชิษฐา 

ศุภวัฒน์ 
อนุชาติ 

การเงิน/ 
แผน 

o19 รายงานการกํากับ
ติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ 6 
เดือน 

-แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
-มีข้อมลูรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น 
-เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กริษฐา 
 

ศุภวัฒน์ 
 

การเงิน/ 
แผน 

o20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี 

-แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
-มีข้อมลูรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
-เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กริษฐา 
สมบูรณ์ 

ศุภวัฒน์ 
อนุชาติ 

การเงิน/ 
แผน 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัด ุ   
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือแผนการจัดหาพัสดุ 
-แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

วรณัน 
ศิวาภรณ์ 

ศุภวัฒน์ 
กริษฐา 

การเงิน 

o22 ประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

-แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจดัซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

วรณัน 
ศิวาภรณ์ 

ศุภวัฒน์ 
กริษฐา 

การเงิน 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รบัผดิชอบ ผู้กาํกบั/ดแูล 
และตรวจสอบ
การรายงาน 

หมายเหต ุ

o23 สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน 

-แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
-มีข้อมลูรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการ
ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลอืก
โดยสรุป เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 
-จําแนกข้อมลูเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

วรณัน 
ศิวาภรณ์ 

ศุภวัฒน์ 
กริษฐา 

การเงิน 

o24 รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจําปี 

-แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
-มีข้อมลูรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
-เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

วรณัน 
ศิวาภรณ์ 

ศุภวัฒน์ 
กริษฐา 

การเงิน 

การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 
o25 นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
-แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปรง่ใสและมีคุณธรรม 
-เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กําหนดในนามของ
หน่วยงาน 
-เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เพียรเพ็ญ 
นุชาดา 
กชนิกา 

 

เพียรเพ็ญ 
กชนิกา 

บุคคล/ 
พัฒนาครูฯ 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รบัผดิชอบ ผู้กาํกบั/ดแูล 
และตรวจสอบ
การรายงาน 

หมายเหต ุ

o26 การดําเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

-แสดงการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกําลังคน การ
สรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลการ การสรา้งทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรกัษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 
-เป็นการดําเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือ
เป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 
-เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

นุชาดา/สุจารี 
นวรัตน์/กชนิกา 
นวรัตน์/ปราโมทย์ 
 

เพียรเพ็ญ/กชนิกา 
ปราโมทย์ 

บุคคล 
พัฒนาครูฯ 
กฎหมาย 
 

o27 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรพัยากร
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
-หลักเกณฑ์การสรรหาและคดัเลือกบุคลากร 
-หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
-หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
-หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
-หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ 
-เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  

กชนิกา/ชนิศา 
สุจารี/ นวรัตน์ 

กชนิกา/เพียรเพ็ญ พัฒนาครูฯ 
บุคคล 

o28 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรพัยากร
บุคคลประจําปี 

-แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
-มีข้อมลูรายละเอียดของการดําเนินการ เช่น ผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
-เป็นรายงานผลการดําเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

กชนิกา 
เพียรเพ็ญ 

กชนิกา 
เพียรเพ็ญ 

พัฒนาครูฯ 
บุคคล 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รบัผดิชอบ ผู้กาํกบั/ดแูล 
และตรวจสอบ
การรายงาน 

หมายเหต ุ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
o29 แนวปฏิบัติการจัดการ

เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 

-แสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
-มีข้อมลูรายลเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการ
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาดําเนินการ เป็นต้น 

ปราโมทย์ ปราโมทย์ กฎหมาย 

o30 ช่องทาง 
แจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 

-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
-สามารถเข้าถงึหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

ปราโมทย์ ปราโมทย์ กฎหมาย 

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมชิอบ
ประจําปี 

-แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
-มีข้อมลูความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จํานวนเรื่อง  เรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 
เรื่องที่อยู่ระหว่างดําเนินการ เป็นต้น (กรณไีม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) 
-เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ปราโมทย์ ปราโมทย์ กฎหมาย 

การเปดิโอกาสใหเ้กดิการมีส่วนร่วม   

o32 ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น 

-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
-สามารถเข้าถงึหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

ทวีรัตน์ 
วิมลลักษณ์ 

สุวรรณี ทางไกลฯ 

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม 

-แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมทีแ่สดงถึงการเปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียได้มีสว่นร่วม
ในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 
-เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

วรณัน/ณิชาภา 
อัญชิษฐา 
 

ชนภรณ์/อนุชาติ 
กริษฐา 
 

ทุกกลุ่ม 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รบัผดิชอบ ผู้กาํกบั/ดแูล 
และตรวจสอบ
การรายงาน 

หมายเหต ุ

o34 เจตจํานง
สุจริตของ
ผู้บริหาร 

-แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรอืคําสั่งว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทําอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
-ดําเนินการโดยผู้บริหารสูงสดุคนปัจจุบันของหน่วยงาน 

กาญจนา/ศศิมน กาญจนา 
 

ส่งเสริมฯ 

o35 การมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร 

-แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมทีแ่สดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจบุัน 
-เป็นการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และ
ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
-เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กาญจนา/ศศิมน กาญจนา ส่งเสริมฯ 

การประเมินความเสี่ยงเพือ่การปอ้งกันการทุจรติ   
o36 การประเมิน

ความเสี่ยงการ
ทุจริตประจําปี 

-แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
-มีข้อมลูรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการ
และการดําเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 
-เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

นวรัตน์/สุมาลี 
 

ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ทุกกลุ่ม 

o37 การดําเนินการ
เพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

-แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมทีแ่สดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
-เป็นกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคลอ้งกับมาตรการหรือการดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความ
เสี่ยงตามข้อ O36 
-เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

นวรัตน์/สุมาลี ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ทุกกลุ่ม 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   
o38 การเสริมสร้าง

วัฒนธรรม
องค์กร 

-แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมทีแ่สดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน 
-เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กาญจนา/ศศิมน กาญจนา ส่งเสริมฯ 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รบัผดิชอบ ผู้กาํกบั/ดแูล 
และตรวจสอบ
การรายงาน 

หมายเหต ุ

แผนป้องกนัการทุจรติ   
o39 แผนปฏิบัติการ

ป้องกันการ
ทุจริตประจําปี 

-แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน 
-มีข้อมลูรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดําเนินการ เป็นต้น 
-เป็นแผนทีม่ีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กาญจนา/ศศิมน กาญจนา ส่งเสริมฯ 

  o40 รายงานการ
กํากับติดตาม
การดําเนินการ
ป้องกันการ
ทุจริต 
ประจําปีรอบ 
6 เดือน 

-แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
-มีข้อมลูรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน เป็นต้น 
-เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กาญจนา/ศศิมน กาญจนา ส่งเสริมฯ 

o41 รายงานผล
การดําเนินการ
ป้องกันการ
ทุจริตประจําปี 

-แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
-มีข้อมลูรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ เช่น ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสมัฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
-ใช้รายงานผลการดําเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กาญจนา/ศศิมน นางกาญจนา ส่งเสริมฯ 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รบัผดิชอบ ผู้กาํกบั/ดแูล 
และตรวจสอบ
การรายงาน 

หมายเหต ุ

มาตรการส่งเสริมความโปรง่ใสและป้องกนัการทุจรติภายในหน่วยงาน   
o42 มาตรการ

ส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ภายใน
หน่วยงาน 

-แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-มีข้อมลูรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น 
-มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคลอ้งตาม
ผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวขอ้ง การกําหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการกํากับ ติดตาม ให้นําไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

นวรัตน์/สุจารี 
ศรีวิภา/ศศิมน 
อนุชาติ/ณิชจรีย์ 
กริษฐา/ปราโมทย์ 
 

ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ทุกกลุ่ม 

o43 การดําเนินการ
ตามมาตรการ
ส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ภายใน
หน่วยงาน 

-แสดงผลการดําเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
-มีข้อมลูรายละเอียดการนํามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
-เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

นวรัตน์/สุจารี 
ศรีวิภา/ศศิมน 
อนุชาติ/ณิชจรีย์ 
กริษฐา/ปราโมทย์ 

ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ทุกกลุ่ม 

 


