
แบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 รอบ 6 เดือน     รอบ 12 เดือน 

๑. ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
2. ชื่อโครงการ/ กิจกรรม  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

3. งบประมาณ  งบประมาณปกติ (ตามแผนงานพื้นฐานของส่วนราชการ/หน่วยงาน) 
   งบประมาณบูรณาการ (ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
      งบประมาณจากแหล่งอื่น (โปรดระบุ).................................................................................. 

4. หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป) 
การทุจริตเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก  เป็นปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์    ด้านคุณธรรม
จริยธรรมของคนในสังคมมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง  ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดย
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม  ระบบการเมืองการปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ
หรือ การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือ
หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่า นี้เป็นการกระทำ
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง   การที่จะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างยั่งยืน
นั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตและการโกงทุกรูปแบบ  ทั้งนี้  
รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาการทุจริตของประเทศ  จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี  3  (พ.ศ 2560 - 2564)  เพื่อเป็นกรอบแนวปฏิบัติ  ที่กำหนดให้หน่วยงานใน
ภาครัฐมุ่งแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยจะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการ  และพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน 

 

ดังนั้น  เพื่อปลุกจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต    สร้างทัศนคติใหม่ปลูก
จิตสำนึกของบุคลากรร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอื้อหรื อสนับสนุน
การทุจริตคอร์รัปชั่น  ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง  ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ จึงได้จัดทำโครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักที ่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2563  ขึ้น   

5. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. สร้างกลไกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต  ให้มีความเข็มแข็งและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

 

 

 



6. ตัวชีว้ัดและเป้าหมายของโครงการ (ที่กำหนด)*  
 6.๑ เชิงปริมาณ (ท่ีกำหนด) บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  จำนวน   34    คน 

 6.๒ เชิงคุณภาพ (ท่ีกำหนด)  
                1. ร้อยละ  80 ของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

      2. ร้อยละ  80 ของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่  ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

       3. ร้อยละ  80 ของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  มีกลไกในการป้องกันและต่อต้าน   
การทุจริต  ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

 
* ข้อมูลตัวช้ีวัดและคา่เป้าหมายของโครงการตามที่ท่านระบไุว้ในเอกสารแผนปฏิบตัิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

7. กิจกรรมที่ดำเนินการภายในโครงการ (โปรดอธิบายกิจกรรม/วิธีการดำเนินงานที่เกิดข้ึนจริง)  
     7.1  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ  
2563                 

     7.2  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563
ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  28  เมษายน  2563  

   7.3  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครฐั ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA)  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563
ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2563  

           - กำหนดการประชุมครั้งที่  3  วันที่  8  มิถุนายน  2563 

           - คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  และตัวชี้วัดที่ 10 การ
ป้องกันการทุจริต   วันจันทร์ที่ 15  มิถุนายน  2563 

           -  เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ทาง www.phraepeo.go.th  วันที่ 20 มิถุนายน  2563              

        7.4  อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  

  8. ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2563  

 

 



9. ผลการดำเนินงานของโครงการ (ท่ีเกิดข้ึนจริง)** 
 9.๑ ผลผลิต (ท่ีเกิดข้ึนจริง)  
                1) มีคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ที่   227  / 2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ  (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ  2563   ลงวันที่ 26  มีนาคม  
2563          
               2)  ประชุมคณะทำงาน มอบหมายความรับผิดชอบตามตัวชี้วัด 
               3)  คณะทำงานนำเสนอข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง 
และปรับปรุง  แก้ไข ตามข้อสังเกต                                                                                                            
 
 9.๒ ผลลัพธ์ (ท่ีเกิดข้ึนจริง)  
                1) ได้ข้อมูลตัวชี้วัดที่ถูกต้อง บางตัวชี้วัด  
** ข้อมูลผลผลิต (Outputs) ผลลพัธ์ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริงภายหลังจากท่ีมีการดำเนินงานโครงการ  

 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการฝ่ายบริหารการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

ประจำปีงบประมาณ  2563 
ครั้งที ่1 / 2563วันที่  28   เมษายน   พ.ศ. 2563 

ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
................................................................................................................  

 
ผู้มาประชุม 

1.  นางสาวประไพพร  อุทธิยา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย           ประธาน  
รักษาการในตำแหน่ง 
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่     

2. นางกิ่งดาว  กาทุ่ง            ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน       
3. นายสุวิณ  เทพสาธร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
4. นางชนัญธิตา  กวางอุเสน      ผอ.กลุ่มอำนวยการ                         
5. นางเรณู  ปราบหงษ์            ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                
6. นายอรรถนนท์  อุดคำมี ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด  

และกิจการนักเรียน   
7. นางสาวสุรีย์ภรณ์  บุญคุ้ม  ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
8. นางวัฒนา  จันทร์เพ็ญ  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
9. นางสาวสมพิศ  สายญาติ 
10.นางปภธรรม  จักรบุตร 
11.นางสาวสุธีกานต์  คมสัน 

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าหน้าทีง่านข้อมูลสารสนเทศและระบบ ICT 

12.นางสาวบุษบา  สุกแก้ว ศึกษานิเทศก์ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 
 



ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)         

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่   
                สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  มีคะแนนผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่  9  เรื่องการเปิดเผยข้อมูลจำนวน  29  
ข้อ  ตัวชี้วัดที่  10  เรื่องการป้องกันการทุจริต  จำนวน  15  ข้อ  รวม  44 ข้อ  ได้คะแนนรวม  3,800  คะแนน  
จาก 4,400  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  86.36  มีข้อที่ไม่ได้คะแนน  7  ข้อ  พบว่า   
                ตัวชี้วัดที่  9  เรื่องการเปิดเผยข้อมูล   
                ข้อที่  13    
                ตัวชี้วัดที่  10  เรื่องการป้องกันการทุจริต  
                ข้อที่  3   และข้อที่  13   
                ทำข้อมูลถูกต้องแต่คณะกรรมการไม่สามารถเปิดลิ้งค์ตรวจสอบได้ในขณะดำเนินการตรวจ ณ ขณะนั้น 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
              ไม่มี 
มติที่ประชุม          รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
              ไม่มี 
มติที่ประชุม          รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ         
ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ  2563 

      ๑) คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ที่   227  / 2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ  (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ  2563    
                 ๒)  ข้อมูลตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต จำนวน  39  
ข้อมูล   

๓) กำหนดการติดตาม ครั้งที่  1  วันจันทร์ที่ 18  พฤษภาคม  2563  
       ๔)  กำหนดการติดตาม ครั้งที่  2  วันที่จันทร์ 8  มิถุนายน  2563 
       ๕)  คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  และตัวชี้วัดที่ 
10 การป้องกันการทุจริต   วันจันทร์ที่ 15  มิถุนายน  2563 
       ๖)  เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ทาง www.phraepeo.go.th  วันที่ 20 มิถุนายน  2563   

              ให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบตัวชี้วัด  นำข้อสังเกตองค์ประกอบด้านข้อมูล มาเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงาน และตอบให้ครบทุกรายละเอียดขององค์ประกอบด้านข้อมูล 



 4.๒  โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ได้รับจัดสรร
งบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจำนวน  ๕๐,๐๐๐  บาท รายงานผลการดำเนินการภายในวันที่  
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓   

 ให้ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มแจ้งบุคลากรในกลุ่มทุกคน  ที่รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วัดตามคำสั่ง สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ที่   227  / 2563   ให้มีความตระหนักและร่วมกับขับเคลื่อนการดำเนินงาน        การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA) 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ  2563  
มติที่ประชุม          รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 
               ไม่มี 
มติที่ประชุม          รับทราบ 
ปิดประชุมเวลา  12.00 น.
 

 

 
 
 
 
 
 
 



รูปภาพการประชุมครั้งที่  1  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการฝ่ายบริหารการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 

หน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
ประจำปีงบประมาณ  2563 

ครั้งที ่2 / 2563วันที่  18  พฤษภาคม   พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

................................................................................................................  
 
ผู้มาประชุม 

1.  นางสาวประไพพร  อุทธิยา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย           ประธาน  
รักษาการในตำแหน่ง 
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่     

2. นายสุวิณ  เทพสาธร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
3. นางชนัญธิตา  กวางอุเสน      ผอ.กลุ่มอำนวยการ                         
4. นางเรณู  ปราบหงษ์            ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                
5. นายอรรถนนท์  อุดคำมี ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด  

และกิจการนักเรียน   
6. นางสาวสุรีย์ภรณ์  บุญคุ้ม  ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
7. นางวัฒนา  จันทร์เพ็ญ  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
8. นางสาวสมพิศ  สายญาติ 
9.นางปภธรรม  จักรบุตร 
10.นางสาวญาณิชศา 
11.นางสาวสุธีกานต์  คมสัน 
12.นางสาวจิตตะกานต์  เทพศิริพันธุ์ 

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
นักวิชาการศึกษา 
เจ้าหน้าทีง่านข้อมูลสารสนเทศและระบบ ICT 
ศึกษานิเทศก์ 

13.นางสาวบุษบา  สุกแก้ว ศึกษานิเทศก์ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  
เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1 ร่างโครงสร้างกระทรวงศึกษา หากผ่าน พ.ร.บ. จะมีการเปลี่ยนแปลงภายใน  5 ปี  จะมี           สภา
การศึกษาจังหวัดเกิดขึ้น  
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  1 / 2563 วันที่ 28 เมษายน  2563   
มติที่ประชุม          รับรอง 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
    3.1  คำสั ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ที ่   227  / 2563  เรื ่อง  แต่งตั ้งคณะกรรมการ

ดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ  (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ  2563    
              3.2  การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ         
ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ  2563  

1) กำหนดการติดตาม ครั้งที่  1  วันที่  18  พฤษภาคม  2563  
                      2) กำหนดการติดตาม ครั้งที่  2  วันที่จันทร์ 8  มิถุนายน  2563 
                      3) กำหนดการติดตาม ครั้งที่  3  คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 9  
การเปิดเผยข้อมูล  และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  วันจันทร์ที่ 15   มิถุนายน  2563 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
     4.1  ผู้รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  

นำเสนอผลการดำเนินการตามองค์ประกอบด้านข้อมูล และข้อสังเกต  
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล    

ข้อที่ แก้ไข หมายเหตุ 
ข้อ 1 โครงสร้าง    - สีให้สดใส ปรับเส้นทึบจาก  จากศึกษาธิการจังหวัดไปหา กศจ. 

เป็นเส้นปะ   
- ทำเนียบบุคลากรไม่ตรงตามจำนวนบุคลากรในกลุ่ม 
- เพ่ิมโครงสร้างบุคลากรตามที่ สป.  กำหนด 

 

ข้อ 2 ข้อมูลผู้บริหาร - ปรับข้อมูล น.ส.ประไพพร  อุทธิยา ขึ้นในตำแหน่งศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่  
- ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดให้ว่างไว้ 

 

ข้อ 3  อำนาจหน้าที่   - ตามข้อสังเกต เป็น หน้าที่และอำนาจ  
ข้อ 4 แผนยุทธศาสตร์ 

หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน    
- ข้อมูลที่กลุ่มแผน  

ข้อ 5 ข้อมูลการติดต่อ   - เพ่ิม หมายเลขโทรสาร  ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
ข้อ 6 กฎหมาย ที่
เกี่ยวข้อง   

- ตรวจสอบชื่อสำนักงานเลขธิการสภาการศึกษา   

ข้อ 7 ข่าว 
ประชาสัมพันธ์ 

- ปรับหน้าเว็ปไซต์หน่วยงานให้มีสีสัน ลงข่าวให้ต่อเนื่อง  

ข้อ 8 Q & A   - เพ่ิมกล่อง ข้อความ  
ข้อ 9 Social Network   - เพ่ิมแบนเนอร์แสดงบนหน้าเว็ปหน่วยงาน  
ข้อ 10 แผนดำเนินงาน
ประจำปี 

- ข้อมูลที่กลุ่มแผน  

ข้อ  11 รายงานการ
กำกับติดตามการ
ดำเนินงาน รอบ 6 
เดือน   

- แบบ สงป.301 ญาณิชศา  
- แบบ สงป.302 บุษบา 
- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ที่กลุ่มแผน 
- สรุปหน้างบแบบ สงป.302 สมพิศ 

 

ข้อ 12 รายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปี 

- ข้อมูลที่กลุ่มแผน  



ข้อที่ แก้ไข หมายเหตุ 
ข้อที่ 13 คู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

- แสดงคู่มือที่หน่วยงานจัดทำขึ้น 
- คู่มือการเงิน สมพิศ 
- คู่มือการพิมพ์หนังสือ บุษบา 
- คู่มือกลุ่มคุรุสภา  
- คู่มือกลุ่มลูกเสือ 

 

ข้อ 14 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 

- ใช้แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รูปไฟล์ PDF ที่แปลงจาก 
Word หรือ Excel 
- ข้อมูลที่กลุ่มแผน 

 

ข้อ 15 รายงานการ
กำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน 

- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ที่กลุ่มแผน 
- แบบ สงป.302 บุษบา 
- สรุปหน้างบแบบ สงป.302 สมพิศ 

 

ข้อ 16 รายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 

- ปี 62 เสร็จแลว้ สมพิศ  

ข้อ 17 แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ 

- ยังไม่เสร็จ  ปภธรรม  

ข้อ 18 ประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

- มีเอกสาร  ปภธรรม  

ข้อ 19 สรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน 

- ยังไม่เสร็จ  ปภธรรม  

ข้อ 20 รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจำปี 

- ยังไม่เสร็จ  ปภธรรม  

ข้อ 21 นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

- มีเอกสาร  ชนัญธิตา  

ข้อ 22 การดำเนินการ
ตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล   

- ต้องสอดคล้องกับข้อ 21  
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน แสงแขวรางค์ 

 

ข้อ 23 หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

- มีครบ 5 เรื่อง แนบบันทึกเสนอ  ชนัญธิตา   

ข้อ 24 รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจำปี 

- มีรายงานการพัฒนาบุคลากร ปี 62 งบ 54,800               
แสงแขวรางค์ 

 



ข้อที่ แก้ไข หมายเหตุ 
ข้อ 25 แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

- เสนอประกาศลงนาม จิรัชญา                                                                                                                                          

ข้อ 26 ช่องทางแจ้ง 
เรื่องร้องเรียน การทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ 

- -  ปี 63 ไม่มีเรื่องร้องเรียน ให้ระบุว่า  ไม่มีเรื่องร้องเรียน   

ข้อ 27 ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ 

- - มีแล้ว จิรัชญา                                                                                                                                          

ข้อ 28 ช่องทางการรับ
ฟังความคิดเห็น  

- - มีเมนูกระทู้ใหม่  

ข้อ 29 การเปิดโอกาส
ให้เกิดการมีส่วน  

- - เพ่ิมประกาศ 
- - โครงการที่หน่วยงานอื่นมีส่วนร่วม 

 

 
ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   

ข้อที่ แก้ไข หมายเหตุ 
ข้อ 30 เจตจำนงสุจริต
ของผู้บริหาร 

- เสร็จแล้ว  บุษบา ผ่าน 

ข้อ 31 การมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร   

- ข่าวการรับเกียรติบัตร 9 ธ.ค. 62 
- ประธานการประชุม ITA ครั้งที่ 1  
- ประธานการประชุม ITA ครั้งที่ 2 
- ประธานการประชุม ITA ครั้งที่ 3 

รอข้อมูล
เพ่ิมเติม 

ข้อ 32 การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี 

- เสร็จแล้ว บุษบา ผ่าน 

ข้อ 33 การดำเนินการ
เพ่ือจัดการความเสี่ยง
การทุจริต   

- คู่มือกลุ่มการเงิน  รอแก้ไข  สมพิศ  

ข้อ 34 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร   

- ประกาศวัฒนธรรมองค์กร เสร็จแล้ว 
- โครงการ ศธ.จิตอาสา 
- โครงการวันครู 
- โครงการวันเด็ก 
- โครงการส่งเสริมความประพฤติ 
- โครงการสถาปนายุวกาชาด 
- โครงการ ITA 63 

รอสรุป
โครงการ  ITA 

ข้อ 35 แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

- โครงการ ITA 63 บุษบา  
- โครงการ ศธ.จิตอาสา 
- โครงการส่งเสริมความประพฤติ 
- โครงการสถาปนายุวกาชาด 

ผ่าน 



ข้อที่ แก้ไข หมายเหตุ 
ข้อ 36 รายงานการ
กำกับติดตามการ
ดำเนินการป้องกันการ
ทุจริต รอบ 6 เดือน 

- โครงการ ITA 63 บุษบา  
- โครงการ ศธ.จิตอาสา 
- โครงการส่งเสริมความประพฤติ 
- โครงการสถาปนายุวกาชาด 

ผ่าน 

ข้อ 37 รายงานผลการ
ดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี 

- ทำแล้ว ใช้รายงายผล ITA ปี 62 ผ่าน 

ข้อ 38 มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

- ทำแล้ว บุษบา ผ่าน 

ข้อ 39 การดำเนินการ
ตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

- รายงานการประชุม  บุษบา  รอข้อมูล
เพ่ิมเติม 

 

 ประชุมครั้งต่อไป  วันที่  8  มิถุนายน  2563   
มติที่ประชุม          รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 
               ไม่มี 
มติที่ประชุม          รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา  12.30 น. 
 

 

 

  
 
 



 
รูปการณประชุมครั้งที่  2  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  



   
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



10. งบประมาณ 
10.1 งบประมาณท่ีได้รับทั้งหมด จำนวน ................50,000......................... บาท 
10.2 งบประมาณท่ีใช้ในไตรมาส จำนวน ....................-................ บาท 

๑1. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
       11.1 ปัญหา อุปสรรค  ช่วงเวลาในการดำเนินโครงการ เกิดสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ทำให้เกิดผล
กระทบต่อการดำเนินการจัดประชุม อบรม ในโครงการ 

11.2 ข้อเสนอแนะ  ควรจัดสรรงบประมาณให้เร็วขึ้น 

12. ผู้รายงาน  นางสาวบุษบา  สุกแก้ว    ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ 
      โทรศัพท์  081 8886242  โทรสาร    0 54 5๙ ๘๒๗๒   ต่อ 16  
      E-mail: busabasukkaew@gmail.com 

13. วันที่รายงาน ณ วันที่    20  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.  2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


