
คําส่ังโรงเรียนเมืองเชลียง

ท่ี ๑๔๙/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

………………………………………….

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งแนวทางการดําเนินงานการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อให้สถานศึกษามีการเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาและเปิดเผยข้อมูล

การดําเนินงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data

Integrity and Transparency Assessment : OIT) ให้สาธารณชนได้รับทราบเพื่อให้การดําเนินกิจกรรมเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน จึงเห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน

ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด้วย

๑.๑ นายประกอบ พงศ์พันธ์ ประธานกรรมการ

๑.๒ นายสุวิทย์ ดวงทอง รองประธานกรรมการ

๑.๓ นายธีราวุธ จูเปีย รองประธานกรรมการ

๑.๔ นางสาวอัญชิสา สารีบุตร รองประธานกรรมการ

๑.๕ นางพวงเพชร แก้วเกต กรรมการ

๑.๖ นางรุ่งฤดี ทองแซม กรรมการ

๑.๗ นางเจียม ระวังภัย กรรมการ

๑.๘ นางสาวจันทนา แก่นแก้ว กรรมการ

๑.๙ นางสาวพิชชากร มูลปานันท์ กรรมการและเลขานุการ

๑.๑๐ นางสาวภัทธิชา นนทธิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑.๑๑ นายณัฐพันธ์ จันดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑.๑๒ นางสาวจิรัติกาล ปิ่นดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ กํากับ ติดตาม จัดระบบการดําเนินการ อํานวยความสะดวก สนับสนุน

ช่วยเหลือ ติดตาม การดําเนินงานประเมินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้คําแนะนําในการแก้ไขปัญหาให้

กิจกรรมการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

/๒. คณะกรรมการดําเนินงาน...
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๒. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด้วย

๒.๑ นายประกอบ พงศ์พันธ์ ประธานกรรมการ

๒.๒ นายสุวิทย์ ดวงทอง รองประธานกรรมการ

๒.๓ นายธีราวุธ จูเปีย รองประธานกรรมการ

๒.๔ นางสาวอัญชิสา สารีบุตร รองประธานกรรมการ

๒.๕ นางพวงเพชร แก้วเกต กรรมการ

๒.๖ นางรุ่งฤดี ทองแซม กรรมการ

๒.๗ นางเจียม ระวังภัย กรรมการ

๒.๘ นางสาวจันทนา แก่นแก้ว กรรมการ

๒.๙ นางสาวพิชชากร มูลปานันท์ กรรมการและเลขานุการ

๒.๑๐ นางสาวภัทธิชา นนทธิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๑๑ นายณัฐพันธ์ จันดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๑๒ นางสาวจิรัติกาล ปิ่นดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าท่ี วางแผนกําหนดรูปแบบ แผนผังและข้ันตอนการดําเนินงานและผลการดําเนินงานของโรงเรียน

ท่ีเกิดข้ึนกับโรงเรียนตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา

ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ ๑ การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงาน

ภาครัฐ (Internal lntegrity and Trasparency Assessment : IIT) ส่วนที่ ๒ การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการ

หรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External lntegrity and Transparency Assessment : EIT) และส่วนท่ี ๓

การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data integrity and Transparency Assessment : OIT)

๓. คณะกรรมการเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal lntegrity and Trasparency

Assessment : IIT) ประกอบด้วย

๓.๑ นายประกอบ พงศ์พันธ์ ประธานกรรมการ

๓.๒ นายธีราวุธ จูเปีย รองประธานกรรมการ

๓.๓ นายสุวิทย์ ดวงทอง กรรมการ

๓.๔ นางสาวอัญชิสา สารีบุตร กรรมการ

๓.๕ นางสาวพิชชากร มูลปานันท์ กรรมการและเลขานุการ

๓.๖ นางสาวภัทธิชา นนทธิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าท่ี เก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal lntegrity and

Trasparency Assessment : IIT) ใช้เก็บรวบรวมตัวชี้วัดที่ ๑ - ตัวช้ีวัดที่ ๕ ได้แก่ ตัวช้ีวัดที่ ๑ การปฏิบัติ

หน้าท่ี ตัวช้ีวัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ตัวช้ีวัดที่ ๓ การใช้อํานาจ ตัวช้ีวัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ตัวช้ีวัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

/๔. คณะกรรมการเก็บข้อมูล...
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๔. คณะกรรมการเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Lntergrity and

Transparency Assessment: EIT) ประกอบด้วย

๔.๑ นายประกอบ พงศ์พันธ์ ประธานกรรมการ

๔.๒ นายธีราวุธ จูเปีย รองประธานกรรมการ

๔.๓ นายสุวิทย์ ดวงทอง กรรมการ

๔.๔ นางสาวอัญชิสา สารีบุตร กรรมการ

๔.๕ ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น กรรมการ

๔.๖ นางสาวพิชชากร มูลปานันท์ กรรมการและเลขานุการ

๔.๗ นางสาวภัทธิชา นนทธิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าท่ี เก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and

Transparency Assessment : EIT) ใช้เก็บข้อมูลในตัวช้ีวัดที่ ๖ - ตัวช้ีวัดที่ ๘ ได้แก่ ตัวช้ีวัดที่ ๖ คุณภาพ

การดําเนินงาน ตัวช้ีวัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวช้ีวัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทํางาน

๕. คณะกรรมการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency

Assessment : OIT ของสถานศึกษา

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙ การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย ๕ ตัวช้ีวัดย่อย (๓๓ ข้อมูล)

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙.๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ

ข้อมูลพ้ืนฐาน

O๑ โครงสร้าง  แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ของหน่วยงาน

ท่ีเป็นปัจจุบัน

 ประกอบด้วยตําแหน่งที่สําคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน สอดคล้อง

กับภารกิจงาน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ

ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารท่ัวไป และคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

น.ส.ยุเพ็ญ วัฒนอัมพร

นางพิชชากร มูลปานันท์

น.ส.นิตยา นภากาศ

น.ส.ภรณ์ชนก แก้วภูสี

น.ส.นิรมล แจ่มรัตนโสภิณ

นายวิรัติ ท่าน้ํา

O๒ ข้อมูลผู้บริหาร  แสดงข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษา

 แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง รูปถ่าย

เบอร์โทรศัพท์และท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–mail)

นางพิชชากร มูลปานันท์

O๓ อํานาจหน้าท่ี  แสดงข้อมูลหน้าท่ีและอํานาจของหน่วยงานตามท่ีกฎหมายกําหนด น.ส.จิรัติกาล ปิ่นดี

นายณัฐพันธ์ จันดี

O๔ แผน

ยุทธศาสตร์

หรือ

แผนพัฒนา

หน่วยงาน

 แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมีระยะมากกว่า ๑ ปี

 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือ

แนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด

 เป็นแผนฯ ท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

น.ส.ยุเพ็ญ วัฒนอัมพร

นางพิชชากร มูลปานันท์
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ

O๕ ข้อมูลการ

ติดต่อ

 แสดงข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย

๑) ท่ีอยู่หน่วยงาน

๒) หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้

๓) หมายเลขโทรสาร

๔) ท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–mail) ท่ีสามารถติดต่อได้

๕) แผนท่ีตั้งหน่วยงาน

นางพิชชากร มูลปานันท์

น.ส.ศุภรดา ไพรสนธิ์

น.ส.ภัทธิชา นนทธิ

น.ส.จิรัติกาล ปิ่นดี

น.ส.ปิยะธิดา สีสงคราม

O๖ กฎหมายท่ี

เกี่ยวข้อง

 แสดงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงาน ของ

หน่วยงาน ท่ีเป็นปัจจุบันอย่างน้อย ประกอบด้วย เช่น

๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๒) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

๓) พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

๔) พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

และแก้ไขเพิ่มเติม

๕) พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

๖) พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕

๗) พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

น.ส.นิตยา นภากาศ

น.ส.ธนาภรณ์ คําแอ่ง

นางเจียม ระวังภัย

นางนภสร รมณียกุล

น.ส.มินตรา คู่นพคุณ

ข่าวประชาสัมพันธ์

O๗ ข่าว

ประชาสัมพันธ์

 แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอํานาจ

หน้าท่ีหรือภารกิจของหน่วยงาน

 เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางพิชชากร มูลปานันท์

นางอภิรมย์ฤดี อบเชย

น.ส.สุลีวัลย์ เกิดผล

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O๘ Q&A  แสดงตําแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีบุคคลภายนอก สามารถ

สอบถามข้อมูล ต่างๆ ได้และหน่วยงานสามารถ สื่อสารให้คําตอบกับ

ผู้สอบถามได้โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ,

Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น

นางพิชชากร มูลปานันท์

น.ส.ยุเพ็ญ วัฒนอัมพร

น.ส.จันทนา แก่นแก้ว

น.ส.อรนุช จูเปีย

น.ส.ไฉน อรุณเกล้า

น.ส.ศรัณยา กลีบธง

นางนภสร รมณียกุล

O๙ Social

Network

 แสดงตําแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีสามารถเชื่อมโยง ไปยัง

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook,

Twitter, Instagramเป็นต้น

นางพิชชากร มูลปานันท์
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ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙.๒ การบริหารงาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ

แผนดําเนินงาน

O๑๐ แผนดําเนินงาน

ประจําปี

 แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานท่ีมีระยะ ๑ ปีงบประมาณ

 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือ

กิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ เป็นต้น

 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางพิชชากร มูลปานันท์

น.ส.ยุเพ็ญ วัฒนอัมพร

น.ส.จิตรวี เชื้อประทุม

น.ส.หยาดพิรุณ กากะทิง

O๑๑ รายงาน

การกํากับ

ติดตาม

การดําเนินงาน

ประจําปี

รอบ ๖ เดือน

 แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี

ในข้อ O๑๐

 มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย

ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด

งบประมาณท่ีใช้ดําเนินงาน เป็นต้น

 สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือ รายไตรมาส หรือราย

๖ เดือน ท่ีมีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือนแรก

ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

น.ส.ยุเพ็ญ วัฒนอัมพร

นางพิชชากร มูลปานันท์

น.ส.จิตรวี เชื้อประทุม

น.ส.หยาดพิรุณ กากะทิง

O๑๒ รายงานผล

การดําเนินงาน

ประจําปี

 แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี

 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย

ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

น.ส.ยุเพ็ญ วัฒนอัมพร

นางพิชชากร มูลปานันท์

น.ส.จิตรวี เชื้อประทุม

น.ส.หยาดพิรุณ กากะทิง

การให้บริการ

O๑๓ คู่มือหรือ

มาตรฐาน

การปฏิบัติงาน

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเจ้าหน้าท่ี ของหน่วยงานใช้

ยึดถือ ปฏิบัติ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทุกกลุ่ม/หน่วย

 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ประกอบด้วย

เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจ ๔ ด้าน สําหรับบุคลากรในหน่วยงาน และกําหนด

วิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร

น.ส.ยุเพ็ญ วัฒนอัมพร

นางพิชชากร มูลปานันท์

น.ส.ภัทธิชา นนทธิ

นางอรนุช จูเปีย

น.ส.นิภาวรรณ รื่นรมย์

น.ส.ธีราพร ศรีนุช

น.ส.สุมนมานต์ อมรมุนีพงศ์

น.ส.พิชญา สายพันธ์ุ
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ

การปฏิบัติงาน

O๑๔ คู่มือหรือ

มาตรฐาน

การให้บริการ

 แสดงคู่มือการให้บริการ หรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติ ท่ีผู้รับบริการ

หรือผู้มาติดต่อกับ หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการ ขอรับบริการหรือติดต่อ

กับหน่วยงาน

 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเภท

งานให้บริการ ข้ันตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ

ระยะเวลาท่ีใช้ในการ ให้บริการ และผู้รับผิดชอบการให้บริการ

 หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย ๑ คู่มือ

น.ส.ยุเพ็ญ วัฒนอัมพร

นางพิชชากร มูลปานันท์

น.ส.ภัทธิชา นนทธิ

น.ส.ปิยะธิดา สีสงคราม

นายวีระยุทธ ลําดับ

น.ส.นิรมล แจ่มรัตนโสภิณ

นายวัฒนพงศ์ เขียวเหลือง

O๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติ

การให้บริการ

 แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน

 สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย

๖ เดือน ท่ีมีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕

นางพวงเพชร แก้วเกต

น.ส.วรรณรัตน์ หลักแหลม

น.ส.พิชญา สายพันธ์ุ

O๑๖ รายงานผล

การสํารวจ

ความพึงพอใจ

การให้บริการ

 แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน

 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

น.ส.ธีราพร ศรีนุช

นายภูมิภัทร ภูมิศิริรักษ์

นายเอกรัฐ ตรองบุญมี

O๑๗ E–Service  แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐ สอดคล้องกับ

ภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ขอรับบริการ

ไม่จําเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน

 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก เว็บไซต์หลัก

ของหน่วยงาน

นางพิชชากร มูลปานันท์

น.ส.ศรัณยา กลีบธง

น.ส.นิรมล แจ่มรัตนโสภิณ

นายวัฒนพงศ์ เขียวเหลือง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ

การปฏิบัติงาน

O๑๘ แผนการใช้จ่าย

งบประมาณ

ประจําปี

 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานท่ีมีระยะ 1

ปีงบประมาณ

 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณ

ตามแหล่งท่ีได้รับการจัดสรรและงบประมาณ ตามประเภทรายการใช้จ่าย

 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

น.ส.ยุเพ็ญ วัฒนอัมพร

นางพิชชากร มูลปานันท์

น.ส.หยาดพิรุณ กากะทิง
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ

O๑๙ รายงาน

การกํากับ

ติดตาม

การใช้จ่าย

งบประมาณ

ประจําปี

รอบ ๖ เดือน

 แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณ

ประจําปี ในข้อ O๑๘

 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ

 สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย

๖ เดือน ท่ีมีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕

น.ส.ยุเพ็ญ วัฒนอัมพร

นางพิชชากร มูลปานันท์

น.ส.จิตรวี เชื้อประทุม

น.ส.หยาดพิรุณ กากะทิง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี

O๒๐ รายงาน

ผลการใช้

จ่าย

งบประมาณ

ประจําปี

 แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี

 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย

ประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

น.ส.ยุเพ็ญ วัฒนอัมพร

นางพิชชากร มูลปานันท์

น.ส.จิตรวี เชื้อประทุม

น.ส.หยาดพิรุณ กากะทิง

การจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O๒๑ แผนการ

จัดซ้ือจัดจ้าง

หรือ

แผนการ

จัดหาพัสดุ

แสดงแผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามท่ี หน่วยงาน

จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

 เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดจ้างท่ีมีวงเงินเกิน ๕ แสนบาทหรือ การจัดจ้าง

ท่ีกฎหมายไม่ได้กําหนดให้ต้องเผยแพร่แผน การจัดซ้ือจัดจ้างให้หน่วยงาน

อธิบายเพ่ิมเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในกรณี

ดังกล่าว

น.ส.ลัดดาวัลย์ ขวัญนาค

น.ส.มินตรา คู่นพคุณ

นางสุพัตรา จั่นจีน

นางรวีวรรณ เกื้อกูล

O๒๒ ประกาศ

ต่างๆ

เกี่ยวกับ

การจัดซ้ือ

จัดจ้างหรือ

การจัดหา

พัสดุ

 แสดงประกาศตามท่ีหน่วยงานจะต้องดําเนินการ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐ ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผล การจัดซ้ือจัดจ้าง

เป็นต้น

เป็นข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

น.ส.มินตรา คู่นพคุณ

น.ส.ลัดดาวัลย์ ขวัญนาค

นางสุพัตรา จั่นจีน

นางรวีวรรณ เกื้อกูล
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ

O๒๓ สรุปผลการ

จัดซ้ือ

จัดจ้างหรือ

การจัดหา

พัสดุราย

เดือน

 แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (ตามรูปแบบ สขร.๑)

 มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซ้ือจัดจ้าง อย่างน้อย ประกอบด้วยงานท่ี

ซ้ือหรือจ้างวงเงินท่ีซ้ือหรือจ้าง ราคากลางวิธีการซ้ือหรือจ้างรายช่ือผู้เสนอ

ราคาและราคาท่ีเสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงเหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุปเลขท่ีและวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

 จําแนกข้อมูลเป็นรายเดือนท่ีมีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือนแรก

ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนใด ให้เผยแพร่

ว่าไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้างในเดือนนั้น

นางรวีวรรณ เกื้อกูล

นางสุพัตรา จั่นจีน

น.ส.ลัดดาวัลย์ ขวัญนาค

น.ส.มินตรา คู่นพคุณ

O๒๔ รายงาน

ผลการจัดซ้ือ

จัดจ้างหรือ

การจัดหา

พัสดุ

ประจําปี

 แสดงผลการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงาน

 มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณท่ีใช้

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นางสุพัตรา จั่นจีน

น.ส.ลัดดาวัลย์ ขวัญนาค

น.ส.มินตรา คู่นพคุณ

นางรวีวรรณ เกื้อกูล

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O๒๕ นโยบายการ

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคล

 เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ท่ียังใช้

บังคับในหน่วยงาน ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕

 แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรท่ีกําหนดในนามของหน่วยงาน

น.ส.นิธินันท์ เกตุแก้ว

น.ส.ธนาภรณ์ คําแอ่ง

O๒๖ การดําเนินการ

ตามนโยบาย

การบริหาร

ทรัพยากร

บุคคล

 แสดงการดําเนินการท่ีมีความสอดรับตามนโยบายหรือ แผนการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ O๒๕

 เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

น.ส.ธนาภรณ์ คําแอ่ง

น.ส.นิธินันท์ เกตุแก้ว
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ

O๒๗ หลักเกณฑ์

การบริหาร

และพัฒนา

ทรัพยากร

บุคคล

 แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ียัง ใช้บังคับ

ในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างน้อย ประกอบด้วย

- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

- การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

- การพัฒนาบุคลากร

- การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ

หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลาง บริหารงานบุคคล

หน่วยงานสามารถนําหลักเกณฑ์ดังกล่าว เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

น.ส.จันทนา แก่นแก้ว

น.ส.นิธินันท์ เกตุแก้ว

น.ส.ธนาภรณ์ คําแอ่ง

O๒๘ รายงาน

ผลการ

บริหารและ

พัฒนา

ทรัพยากร

บุคคลประจําปี

 แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 มีข้อมูลรายละเอียดของการดําเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย

ผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ปัญหาอุปสรรค

และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

น.ส.นิภาวรรณ รื่นรมย์

น.ส.นิตยา นภากาศ

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ

O๒๙ แนวปฏิบัติการ

จัดการ เรื่อง

ร้องเรียน

การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

 แสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้อง

กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน

 มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ประกอบด้วย

รายละเอียดวิธีการท่ีบุคคลภายนอก จะทําการร้องเรียนรายละเอียดข้ันตอน

หรือวิธีการในการจัดการ ต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานท่ีรับผิดชอบ และ

ระยะเวลาดําเนินการ

น.ส.จิรัติกาล ปิ่นดี

นายณัฐพันธ์ จันดี

O๓๐ ช่องทางแจ้ง

เรื่องร้องเรียน

การทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

 แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับ

การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง

ออนไลน์ของหน่วยงานโดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนท่ัวไป

เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก

ของหน่วยงาน

นางพิชชากร มูลปานันท์

น.ส.จิรัติกาล ปิ่นดี
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ

O๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติ

เรื่องร้องเรียน

การทุจริตและ

ประพฤติ

มิชอบ

 แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเร่ืองร้องเรียน

การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จํานวนเรื่อง

ร้องเรียน ท้ังหมดจํานวนเรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จ และจํานวนเรื่องที่อยู่

ระหว่างดําเนินการ

 สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส

หรือราย ๖ เดือน ท่ีมีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือนแรก

ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

หมายเหตุ : กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน ให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน

นางพิชชากร มูลปานันท์

น.ส.จิรัติกาล ปิ่นดี

O๓๒ ช่องทางการ

รับฟัง

ความคิดเห็น

 แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ

ดําเนินงานตามอํานาจหน้าท่ีหรือภารกิจของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์

 สามารถ เข้าถึงหรือ เชื่อมโยง ไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก

ของหน่วยงาน

นางพิชชากร มูลปานันท์

น.ส.ภัทธิชา นนทธิ

O๓๓ การเปิดโอกาส

ให้เกิดการมี

ส่วนร่วม

 แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงการเปิดโอกาส

ให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน

ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผนร่วมดําเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

 เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางพิชชากร มูลปานันท์

น.ส.ภัทธิชา นนทธิ

น.ส.จิรัติกาล ปิ่นดี

นายณัฐพันธ์ จันดี

ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย ๒ ตัวช้ีวัดย่อย (๑๐ ข้อมูล)

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๑๐.๑ การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ

O๓๔ เจตจํานงสุจริต

ของผู้บริหาร

และ นโยบาย

ไม่รับของขวัญ

(No Gift

Policy)

เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร

 แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรอคําม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าท่ีและบริหาร

หน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

(ดําเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน)

 จัดทําอย่างน้อย ๒ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

 แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับ

ของขวัญ (No Gift Policy) ดําเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน

 จัดกิจกรรมปลุกจิตสํานึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร เช่น การจัดอบรม

ให้ความรู้ ทําโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางอภิรมย์ฤดี อบเชย

น.ส.สุลีวัลย์ เกิดผล

น.ส.จิรัติกาล ปิ่นดี

นายณัฐพันธ์ จันดี
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ

O๓๕ การมีส่วนร่วม

ของผู้บริหาร

 แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

สูงสุดคนปัจจุบัน

 เป็นการดําเนินการหรือกิจกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญ

กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

 เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางพิชชากร มูลปานันท์

นางอภิรมย์ฤดี อบเชย

น.ส.สุลีวัลย์ เกิดผล

O๓๖ การประเมิน

ความเส่ียง

การทุจริต

ประจําปี

 แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าท่ี

ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

 มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเส่ียง และ

ระดับของความเส่ียง มาตรการและ การดําเนินการในการบริหารจัดการ

ความเส่ียง เป็นต้น

 เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

น.ส.จิรัติกาล ปิ่นดี

นายณัฐพันธ์ จันดี

O๓๗ การดําเนินการ

เพื่อจัดการ

ความเส่ียงการ

ทุจริต และ

ประพฤติ

มิชอบ

 แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณี

ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

 เป็นกิจกรรมหรือการดําเนินการท่ีสอดคล้องกับมาตรการ

หรือการดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O๓๖

 เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

น.ส.จิรัติกาล ปิ่นดี

นายณัฐพันธ์ จันดี

O๓๘ การเสริมสร้าง

วัฒนธรรม

องค์กร

ตามมาตรฐาน

ทางจริยธรรม

 แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง วัฒนธรรม

องค์กรให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน

อย่างซ่ือสัตย์สุจริตมีจิตสํานึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าท่ีตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างชัดเจน ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม

 เป็นการดําเนินการท่ีหน่วยงานเป็นผู้ดําเนินการเอง

 เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

น.ส.นิตยา นภากาศ

น.ส.จันทนา แก่นแก้ว

O๓๙ แผนปฏิบัติการ

ป้องกันการ

ทุจริต

 แสดงแผนปฏิบัติการท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริต หรือ การ

พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ และช่วงเวลาดําเนินการ

 เป็นแผนฯ ท่ีมีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางพิชชากร มูลปานันท์

น.ส.ภัทธิชา นนทธิ

น.ส.จิรัติกาล ปิ่นดี

นายณัฐพันธ์ จันดี
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ

O๔๐ รายงาน

การกํากับ

ติดตามการ

ดําเนินการ

ป้องกันการ

ทุจริตประจําปี

รอบ ๖ เดือน

 แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกัน

การทุจริต ตามข้อ O๓๙

 มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าอย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้า

การดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมและ รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้

ดําเนินการ

 สามารถจัดทําข้อมูลเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส หรือราย ๖ เดือน

ท่ีมีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางพิชชากร มูลปานันท์

น.ส.ภัทธิชา นนทธิ

น.ส.จิรัติกาล ปิ่นดี

นายณัฐพันธ์ จันดี

O๔๑ รายงานผล

การดําเนินการ

ป้องกัน

การทุจริต

ประจําปี

 แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการอย่างน้อย ประกอบด้วย

ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นการรายงานผลการดําเนินการป้องกัน

การทุจริตของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นางพิชชากร มูลปานันท์

น.ส.ภัทธิชา นนทธิ

น.ส.จิรัติกาล ปิ่นดี

นายณัฐพันธ์ จันดี

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลท่ีเผยแพร่ ผู้รับผิดชอบ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O๔๒ มาตรการ

ส่งเสริมคุณธรรม

และ

ความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน

 แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดําเนินงานของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์อย่างน้อยประกอบด้วย

ประเด็นท่ีเป็นข้อบกพร่องหรือจุดแข็งท่ีจะต้องการแก้ไขโดยเร่งด่วน

ประเด็นท่ีจะต้องพัฒนาให้ดีข้ึนท่ีมีความสอดคล้องกับผลการประเมิน ฯ

 มีการกําหนดแนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ หรือ

มาตรการ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงานให้ดีขึ้นซ่ึงสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ

โดยมีรายละเอียดต่างๆ อย่างน้อย ประกอบด้วย การกําหนดผู้รับผิดชอบ

หรือผู้เกี่ยวข้อง การกําหนดข้ันตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทาง

การกํากับติดตาม ให้นําไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล

นางพิชชากร มูลปานันท์

น.ส.ภัทธิชา นนทธิ

น.ส.จิรัติกาล ปิ่นดี

นายณัฐพันธ์ จันดี

O๔๓ การดําเนินการ

ตามมาตรการ

ส่งเสริมคุณธรรม

และ

ความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน

 แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดําเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริม

คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 มีข้อมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O๔๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

 เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางพิชชากร มูลปานันท์

น.ส.ภัทธิชา นนทธิ

น.ส.จิรัติกาล ปิ่นดี

นายณัฐพันธ์ จันดี
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หน้าท่ี ดําเนินการจัดเตรียม จัดทํา เอกสารหลักฐานร่อยรอยท่ีเก่ียวกับประเด็นคําถามที่รับผิดชอบให้กับ

ผู้รายงาน “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)”

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรื่องเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวช้ีวัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙.๒ การบริหารงาน

ตัวช้ีวัดที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙.๔ การบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๑๐.๑

การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ตัวช้ีวัดย่อยท่ี ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

(ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางพิชชากร มูลปานันท)์ ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๕

คณะกรรมการสรุปผลการประเมิน ประกอบด้วย

๑. นายประกอบ พงศ์พันธ์ ประธานกรรมการ

๒. นายสุวิทย์ ดวงทอง รองประธานกรรมการ

๓. นายธีราวุธ จูเปีย รองประธานกรรมการ

๔. นางสาวอัญชิสา สารีบุตร รองประธานกรรมการ

๕. นางพวงเพชร แก้วเกต กรรมการ

๖. นางรุ่งฤดี ทองแซม กรรมการ

๗. นางเจียม ระวังภัย กรรมการ

๘. นางสาวจันทนา แก่นแก้ว กรรมการ

๙. นางสาวพิชชากร มูลปานันท์ กรรมการและเลขานุการ

๑๐. นางสาวภัทธิชา นนทธิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๑. นายณัฐพันธ์ จันดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๒. นางสาวจิรัติกาล ปิ่นดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ รวบรวมผลการประเมินจากคณะกรรมการประมวลผล วิเคราะห์ สรุป จัดทํารายงานผล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด เสนอต่อผู้อํานวยการโรงเรียน

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ขอให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เต็มกําลัง

ความสามารถ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

ท้ังนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันท่ี ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประกอบ พงศ์พันธ์)

ผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองเชลียง
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ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

กรอบระยะเวลา ข้ันตอนการประเมิน

มิถุนายน ๒๕๖๕ การช้ีแจงแนวทางการประเมิน

- สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ ได้แก่

ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ระดับสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา ผู้ดูแลระบบ ITA Online และ

ผู้รับผิดชอบโครงการท่ีเกี่ยวข้อง

๑๔ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ Workshop ระบบ ITA Online ให้กับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประชุมเชิงปฏิบัติการ

ระบบ ITA Online ให้กับผู้รับผิดชอบ จํานวน ๒๔๕ เขต

กรกฎาคม ๒๕๖๕ - สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมิน

ITA Online ของสถานศึกษาในสังกัด

กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๕ - สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขระบบงานและเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์

ของสถานศึกษาตามเกณฑ์ท่ีกําหนด

สิงหาคม ๒๕๖๕ การตอบแบบ IIT

- สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ให้สถานศึกษา

- สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด

การรับรู้ IIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ

สิงหาคม ๒๕๖๕ การตอบแบบ EIT

- สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้สถานศึกษา

- สถานศึกษาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด

การรับรู้ EIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบ

กันยายน ๒๕๖๕ การตอบแบบ OIT

- สถานศึกษาดําเนินการตอบแบบสํารวจ OIT

กันยายน ๒๕๖๕ การตรวจให้คะแนนและข้อเสนอแนะ ประมวลผลการประเมิน

- สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตรวจและให้คะแนนแบบ OIT

ประมวลผลคะแนน วิเคราะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะ


