
บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 

ครั้งที่ 2/2564 วันที่  8  เมษายน 2564 
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายอดุล  เทพกอม  ศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประธานกรรมการ 
2. นายสุวิณ  เทพสาธร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม กรรมการ 
     และประเมินผล 
3. นางชนัญธิตา   กวางอุเสน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
4. นางเรณ ู   ปราบหงษ ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
5. นายอรรถนนท ์อุดคำมี  ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาขาด กรรมการ 
     และกิจการนักเรียน 
6. นางสาวสุรีย์ภรณ ์ บุญคุ้ม  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา กรรมการ 
7. นางสาวสมพิศ   สายญาติ  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
8. นางสาวญาณิชศา ยวงแก้ว  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม  กรรมการ 
9. นางสาวจิตตะกานต ์ เทพศิริพันธุ์ ศึกษานิเทศก ์   กรรมการ 
10. นางจารุชา   ถิรชานิธิศ ศึกษานิเทศก ์   กรรมการ 
11. นางรจนา   กาแก้ว  ศึกษานิเทศก ์   กรรมการ 
๑2. นางสาวพิชญา ดีม ี  ศึกษานิเทศก ์   กรรมการ 
13. นางสาวแสงแขวรางค ์ ใจกลม  นักวิชาการศึกษา   กรรมกา 
14. นางกนกวรรณ มะลิ  นักวิชาการศึกษา   กรรมการ 
15. นางสรัญญา   แสงกล้า  นักวิชาการศึกษา   กรรมการ 
16. นางสาวปาริชาติ ทะนันชัย นักวิชาการศึกษา   กรรมการ 
17. นางสุพิชฌาย์      จินดาขัด นักทรัพยากรบุคคล  กรรมการ 
18. นางปภธรรม  จักรบุตร  เจ้าพนักงานธุรการ  กรรมการ 
19. นายสาโรจน์   ชมสวน  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป  กรรมการ 
20. นางสาวณัฐนรี แสงเรือง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป  กรรมการ 
21. นางสาวกนกพร สายแปง  เจ้าหน้าที่งานธุรการ  กรรมการ 
22. นางสาวจิราภรณ์ ชัยวัง  เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี กรรมการ 
23. นางชุติกาญจน์ บัลลังก์นาค เจ้าหน้าที่งานธุรการ  กรรมการ 
24. นางสาวสุธีกานต์ คมสัน  เจ้าหน้าทีง่านข้อมูลสารสนเทศ กรรมการ 
     และระบบ ICT 
25. นายศรัณย์   พรกิตติธีรกุล เจ้าหน้าที่งานธุรการ  กรรมการ 
26. นายชัยวัฒน์   อวยชัย  พนักงานทำความสะอาด  กรรมการ 

/27.นายอนันต์... 
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27. นายอนันต์   พุทธทรง  พนักงานขับรถ   กรรมการ 
28. นางสาวบุษบา สุกแก้ว  ศึกษานิเทศก ์   กรรมการและเลขานุการ 
29. นางสาวจิรัชญา ส่วนมุ้ง  นิติกร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายศิริโชค   พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ติดภารกิจ 
2. นางวัฒนา   จันทร์เพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ติดภารกิจ 
3. นางพุทธพร     อินทรนันท์  ศึกษานิเทศก ์   ติดภารกิจ 
4. นางสาวจุฑามาศ วิมาลัย  ศึกษานิเทศก ์   ติดภารกิจ 
5. นางสาววิไลลักษณ ์ บุญน้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  ติดภารกิจ 

เริ่มประชุมเวลา   10.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1. ตามที่สำนักงานศึกษาธิการได้กำหนดการจัดงานสภากาแฟ ในวันที่ 8 เมษายน 
2564 ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เนื่องจากระหว่างจัดเตรียมสถานที่เมื่อวันที่ 3 ถึงวันที่  
6 เมษายน 2564 เกิดพายุฤดูร้อน ทำให้เกิดผลกระทบต่อถนนและไม่สะดวกในการสัญจร จึงได้เปลี่ยน
สถานที่จัดงานจากหอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ และสำหรับ
กิจกรรมปลูกต้น ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นั้น จะกำหนดวันในการจัดกิจกรรมดังกล่าวอีกครั้ง 
 ในวันนี้ ขอขอบคุณ ผอ.กลุ่ม ข้าราชการ ลูกจ้าง สนง.ศธจ.แพร่ ทุกท่าน ที่ให้ความ
ร่วมมือในจัดงานสภากาแฟ  
 1.2 ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้น จึงขอให้ทุกท่านป้องกันตัวเอง 
ไม่ไปในพ้ืนที่เสียง มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
 1.3 ในช่วงเทศการสงกรานต์ซึ่งเป็นวันหยุดยาว ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้อยู่เวร  
สำนักงาน ทั้งในช่วงเวลากลางวัน กลางคืน และผู้ตรวจเวร ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม วันที่  3  พฤศจิกายน  2563   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ 
 4.1 เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน ฯ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้มีคำสั่งที่ 98/ 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 
 4.1 ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการบริหารงานของผู ้บริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับบุคลากรของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับอ่ืน ๆ ในการ
ดำเนินการและถือปฏิบัติ ต่อไป 
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 4.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประชำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เพื ่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการประเมินที่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 4.3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้ประกาศวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานมีทัศนคติและค่านิยม  
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบั ติงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง 
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
 4.4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ได้ประกาศการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อให้การปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนรวมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  5.1 กำหนดแนวทางในการดำเนินการตามตัวชี้วัด 
   คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติให้ผู้ได้รับมอบหมายแต่ละตัวชี้วัดดำเนินการ
จัดเก็บข้อมูลตามองค์ประกอบของข้อมูล ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งนำข้อมูลของตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเป็นแนวทางในการดำเนินการ 

  5.2 กำหนดแนวทางในการรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัด 
  5.3 กำหนดแนวทางในการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลตามตัวชี้วัด 
  สำหรับการรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัด และการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลตาม
ตัวชี ้ว ัดนั ้น ด้วยปฏิทินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใส สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาค  
และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
จัดส่งข้อมูลตามแบบการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใสในรูปแบบไฟล์Word และไฟล์ PDF 
ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ทาง E-mail:  acc.moe.go.th@gmail.com ภายในวันที่ 
30 มิถุนายน 2564  
  คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติกำหนดระยะเวลาในการติดตามการรวบรวม
ข้อมูลตามตัวชี้วัด ดังนี้  
  (1) ประชุมติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดครั้งที่ 1 วันที่ 29 เมษายน 2564  
  (2) ประชุมติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดครั้งที่ 2 วันที่ 14 พฤษภาคม 256
  (3) ประชุมติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดครั้งที่ 3 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 
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