
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการฝ่ายบริหารการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ          

            หน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่   
             ประจำปีงบประมาณ  2563    

ครั้งที่ 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 
เจ้าหน้าที่งานข้อมูลสารสนเทศและระบบ ICT 

12.นางสาวบุษบา  สุกแก้ว ศึกษานิเทศก์ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

-   

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)         
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่   
                สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  มีคะแนนผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่  9  เรื่องการเปิดเผยข้อมูล
จำนวน  29  ข้อ  ตัวชีว้ัดที่  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 ด้านการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ  (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  และตัวชี้วัด
ที่ 10 การป้องกันการทุจริต   วันจันทร์ที่ 15  มิถุนายน  2563 
       ๖)  เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การขับเคลื ่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  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 
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจำนวน  ๕๐,๐๐๐  บาท รายงานผลการดำเนินการ
ภายในวันที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓   
 ให้ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มแจ้งบุคลากรในกลุ่มทุกคน  ที่รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วัดตามคำสั่งสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ที ่   227  / 2563   ให้มีความตระหนักและร่วมกับขับเคลื ่อนการดำเนินงาน        
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ  2563  
มติที่ประชุม          รับทราบ 
 



 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 
               ไม่มี 
มติที่ประชุม          รับทราบ 
ปิดประชุมเวลา  12.00 น.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 

หน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
ประจำปีงบประมาณ  2563 

ครั้งที่  1  วันจันทร์ที่ 27  เมษายน  2563 
เวลา 9.30 น   ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
1.1 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)         

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  (เอกสารหมายเลข 1) 
......................................................................................................................... ..................................................... 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
............................................................................................................................. ................................................. 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
.............................................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ         
ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ  2563 

      ๑) คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ที่   227  / 2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ  (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ  2563  (เอกสาร
หมายเลข 2) 
                 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  และตัวชี้วัด
ที่ 10 การป้องกันการทุจริต   วันจันทร์ที่ 15 (............)  มถิุนายน  2563 
       ๖)  เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การขับเคลื ่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ทาง www.phraepeo.go.th  วันที่ 
20 มิถุนายน  2563   
 4.๒  โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์  
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจำนวน  ๕๐,๐๐๐  บาท รายงานผลการดำเนินการ
ภายใน      วันที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ............................................................. ................................ 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


