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ค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 

ที่ 35/๒๕65 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนโครงกำรสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม บุคลากร

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
------------------------------ 

             ด้วย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูลได้ก ำหนดจัดโครงกำรสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริต ส่งเสริม

คุณธรรม และจริยธรรม บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 เพ่ือเป็น

กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรในส ำนักงำนสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ตำมภำรกิจของ
ส ำนักงำน และรองรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ด้ำนกำร
เปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) และกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment:OIT) ส ำหรับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ต่อไป 

ดังนั้นเพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวบรรลุตำมวัตถุประสงค์ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล จึงขอ
แต่งตั้งคณะท ำงำน โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันกำรทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม บุคลำกรส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 

๑. คณะท ำงำนฝ่ำยอ ำนวยกำร   มีหน้ำที่ อ ำนวยควำมสะดวกและแก้ไขปัญหำที่อำจเกิดขึ้น ควบคุม 
ดูแล พร้อมทั้งติดตำมควำมก้ำวหน้ำ เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงคข์องโครงกำร  

 คณะท ำงำนประกอบด้วย 

1) นำยสมพงศ ์ พละไชย       ศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล     ประธำนคณะท ำงำน    
2) นำยสุริยำ  หมำดท้ิง           รองศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล          รองประธำนคณะท ำงำน
3) นำงสำวมัสหลัน  สำเอียด     ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ              คณะท ำงำน
4) นำยอดุลย์  หลีมำนัน          นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ              คณะท ำงำน
5) นำงสำวนพภศร  ศรีรักษ์      รก.ในต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ     คณะท ำงำน  
6) นำงสำวอังคณำ  มำกชูชิต    รก.ในต ำแหน่งนักทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำรพิเศษ                คณะท ำงำน   
7) นำงพรพิศ  จันทรโชติ        รก.ในต ำแหน่งนักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำรพิเศษ  คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
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๒. คณะท ำงำนฝ่ำยเลขำนุกำร มีหน้ำที่                                                                                  

 2.1 อ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนของทุกฝ่ำย วำงแผนสนับสนุน ประสำนงำน กำรด ำเนินงำน
ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรประเมิน                                    
 2.2 จัดประชุมชี้แจงรำยละเอียดกำรประเมิน                                                         
 2.3 ประสำนงำนกับคณะท ำงำนฝ่ำยอ ำนวยกำรเพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำ                                               
 2.4 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนด ำเนินงำน                  
 2.5 จัดส่งข้อมูลตำมแบบฟอร์มกำรประเมิน 
        2.6 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยงบประมำณของโครงกำร                                                   
 2.7 ปฏิบัติงำนอื่นๆท่ีได้รับมอบหมำย   

คณะท ำงำนประกอบด้วย 

1) นำงพรพิศ  จันทรโชติ     รก.ในต ำแหน่งนักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำรพเิศษ   ประธำนคณะท ำงำน
๒) นำงสำวหำสำน๊ะ  นิล๊ะ      นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร                        คณะท ำงำน 
3) นำงสำวสุกัญญำ  บำรำสัน  นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร      คณะท ำงำน 
4) นำงอุษณีย์   ศรีรัตน์         นักวิชำกำรพัสดุ                                             คณะท ำงำน 
5) นำงสำวจริงใจ  สุวรรณจุณี  นักประชำสัมพันธ์                                             คณะท ำงำน 
6) นำงสำวเดือน  โพธิรัตน์     นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในปฏิบัติกำร           กรรมกำรและเลขำนุกำร 

         3.คณะท ำงำนฝ่ำยจัดเตรียมข้อมูล มีหน้ำที่ รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูลตำมหัวข้อของตัวชี้วัดที่ได้รับ
มอบหมำยให้สอดคล้องกับองค์ประกอบด้ำนข้อมูล และเป็นปัจจุบัน โดยต้องจัดส่งข้อมูลให้คณะท ำงำนฝ่ำยบันทึก
ข้อมูลและพัฒนำเวปไซต์ ในเวลำที่ก ำหนด 

 คณะท ำงำนประกอบด้วย 

 ตัวช้ีวัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล จ านวน ๒๙ ข้อ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล คณะท างาน 

๑ โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของ
หน่วยงำน  
o ประกอบด้วยต ำแหน่งที่ส ำคัญ และกำรแบ่งส่วนงำนภำยใน  
เช่น ส ำนัก กอง ศูนย์ ฝ่ำย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

นางพรพิศ  จันทรโชติ 

นางสาวหาสาน๊ะ  นิล๊ะ 

 

๒ ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงรำยนำมของผู้บริหำรของหน่วยงำน (คนปัจจุบันเท่ำนั้น) 
o จะต้องมีองคป์ระกอบดังนี้ ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง รูปถ่ำย 
ช่องทำงกำรติดต่อ ผู้บริหำรสูงสุดหรือหัวหน้ำหน่วยงำน และผู้
ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรบริหำรของหน่วยงำน 
 
 
 

นางพรพิศ  จันทรโชติ 

นางสาวหาสาน๊ะ  นิล๊ะ 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล คณะท างาน 

ข้อสังเกต 
 - รูปถ่ำยของผู้บริหำรควรเป็นรูปถ่ำยสีและอำจมีประวัติของ
ผู้บริหำรด้วย  
 - หำกต ำแหน่งว่ำง ณ ปัจจุบัน ขอให้ระบุไว้ด้วยว่ำ “ต ำแหน่ง
ว่ำง”   

๓ อ านาจหน้าที่ o แสดงข้อมูลหน้ำที่และอ ำนำจของหน่วยงำนตำมท่ีกฎหมำย
ก ำหนด 
- หัวข้อที่ปรำกฏบนเว็บไซต์จะต้องเป็น “หน้ำที่และอ ำนำจ”  
ข้อสังเกต 
 - ควรสรุปหน้ำที่และอ ำนำจของหน่วยงำนไว้ด้วย 

นางพรพิศ  จันทรโชติ 

นางสาวหาสาน๊ะ  นิล๊ะ 

 

๔ แผนยุทธศาสตร์
หรือ 
แผนพัฒนา
หน่วยงาน 

o จะต้องแสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนที่มีระยะ
มำกกว่ำ ๑ ปี  
o มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศำสตร์หรือแนวทำง 
เป้ำหมำย ตัวชี้วัด เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖5 
ข้อสังเกต 
 - ควรแสดงข้อมูลในปีที่ผ่ำนมำไว้ด้วย 
 - ควรแสดงข้อมูลแผนระยะสั้น หรือแผนระยะกลำงเป็นอย่ำง
น้อย 

นางสาวนพภศร  ศรีรักษ์ 
นางสาวนูรีญา  รงค์สมัคร 

๕ ข้อมูลการติดต่อ  
 

 

 

จะต้องแสดงข้อมูลกำรติดต่อทั้ง 5 หัวข้อเปิดเผยบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงำน ดังนี้ 
1. ที่อยู่หน่วยงำน 
2. หมำยเลขโทรศัพท์  
3. หมำยเลขโทรสำร 
4. ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
5. แผนที่ตั้งหน่วยงำน 
ข้อสังเกต 
 - อำจเพิ่มแผนที่ Google Map 

นางพรพิศ  จันทรโชติ 
นางสาวจริงใจ  สุวรรณจุณี 

๖ กฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง  
 

 

o เป็นแบนเนอร์บนหน้ำเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน แสดง
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำน 
 - จะต้องจัดหมวดหมู่ของข้อมูลให้ชัดเจน เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย 

นำงสำวมัสหลัน  สำเอียด 
นำยอดุลย์  หลีมำนัน 
นำงพรพิศ  จันทรโชติ 
นำงสำวนพภศร  ศรีรักษ์ 
นำงอังคณำ  มำกชูชิต 
นายชยวัฒน์  ภูขะโร 
นางสาวเดือน  โพธิรัตน์ 

๗ ข่าว
ประชาสัมพันธ์  

o แสดงข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำม
หน้ำที่ และอ ำนำจหรือภำรกิจของหน่วยงำน 

นางพรพิศ  จันทรโชติ 
นางสาวจริงใจ  สุวรรณจุณี 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล คณะท างาน 

 o จะต้องจัดหมวดหมู่ของข่ำวให้ชัดเจนและแสดงข่ำวให้
ปัจจุบันเป็นระเบียบเรียบร้อยและสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย  
o เป็นข้อมูลข่ำวสำรที่เกิดขึ้นในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ข้อสังเกต 
 - ควรท ำเป็นแบนเนอร์ ตัววิ่งหรือตัวกระพริบให้สะดุดตำ บน
หน้ำเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 

๘ ช่องทาง 
การสอบถาม 
(Q&A)  
 

o แสดงต ำแหน่งบนเวปไซต์ของหน่วยงำนหรือช่องทำงที่
บุคคลภำยนอกสำมำรถสอบถำมข้อมูลต่ำงๆ ได้และหน่วยงำน
สำมำรถสื่อสำรให้ค ำตอบกับผู้สอบถำมได้ โดยมีลักษณะเป็น
กำรสื่อสำรได้สองทำง (Q&A) เช่น Web broad, กล่อง
ข้อควำมถำม - ตอบ เป็นต้น 
  
o  ต้องแสดงให้เห็นว่ำมีกำรถำม - ตอบที่เป็นกำรโต้ตอบกัน 
(Two – way communication) ใน Web broad หรือกล่อง
ข้อควำม 
o สำมำรถเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเวปไซต์หลักของ
หน่วยงำน 
ข้อสังเกต 
 - ควรมีค ำอธิบำยข้อก ำหนดเบื้องต้นในกำรใช้ Web broad 
บนเว็บไซต์ 

นำงสำวอังคณำ  มำกชูชิต 
นางสาวพิชญ์มาศ  ปะจู 
นายรอสลัน  นารอยี 

๙ การใช้สื่อ 
สังคมออนไลน์ 
(Social 
Network)  
 

o แสดงเครือข่ำยสังคมออนไลน์ของหน่วยงำน เช่น 
Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น  
o ต้องแสดงแบนเนอร์อยู่ในหน้ำเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 
o สำมำรถเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำกเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำน 
ข้อสังเกต 
 - จะต้องสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลจำกหน้ำเวปไซต์หลักของ
หน่วยงำนได้ง่ำย 

 นางพรพิศ  จันทรโชติ 
นางสาวจริงใจ  สุวรรณจุณี 

๑๐ แผนด าเนินงาน
ประจ าปี  
 

 

 

o แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนที่มีระยะ ๑ ปี  
(แผนกำรด ำเนินภำรกิจ หมำยถึง แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5) 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น 
โครงกำรหรือกิจกรรม งบประมำณที่ใช้ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินกำร เป็นต้น  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ข้อสังเกต 
 - ควรแสดงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของปีที่ผ่ำน ๆ มำด้วย 

นางสาวนพภศร  ศรีรักษ์ 
นางสาวนูรีญา  รงค์สมัคร 
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๑๑ รายงาน 
การก ากับ
ติดตาม 
การด าเนินงาน
ประจ าปี  
รอบ ๖ เดือน  
 

o เป็นข้อมูลในระยะเวลำ ๖ เดือนแรกของปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖5 
o แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 จะต้องมีองค์ประกอบครบ
ทุกข้อดังนี้ 
   1.แบบ สงป. ๓๐๑ 
   2.แบบ สงป. ๓๐๒  
   3.แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
o ปรำกฎเนื้อหำหรือรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ เช่น 
ควำมก้ำวหน้ำ 
กำรด ำเนินกำรแต่ละโครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียด
งบประมำณท่ีใช้ ด ำเนินงำน เป็นต้น  
o ต้องใช้เอกสำรฉบับจริงหรือส ำเนำเอกสำรที่ปรำกฏลำยมือชื่อ
หัวหน้ำหน่วยงำนลงนำมเท่ำนั้น 

นางสาวนพภศร  ศรีรักษ์ 
นายอดินันท์  ย่าหลี 

๑๒ รายงานผล 
การด าเนินงาน
ประจ าปี  
 

o แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำนประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 
o มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินงำน เช่น ผลกำร
ด ำเนินกำร โครงกำรหรือกิจกรรม ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย เป็นต้น  
o เป็นรำยงำนผลของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 
o ต้องใช้เอกสำรฉบับจริงหรือส ำเนำเอกสำรที่ปรำกฏลำยมือชื่อ
หัวหน้ำหน่วยงำนลงนำมเท่ำนั้น 

นางสาวนพภศร  ศรีรักษ์ 
นายอดินันท์  ย่าหลี 

๑๓ คู่มือหรือ
มาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 

o แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่เจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำนใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน  
o มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติ
ภำรกิจใดส ำหรับเจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนต ำแหน่งใด ก ำหนด
วิธีกำรข้ันตอนกำรปฏิบัติอย่ำงไร เป็นต้น 
o จะต้องมีอย่ำงน้อย 1 คู่มือ 
ข้อสังเกต 
- คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน หมำยรวมถึง  
คู่มือเฉพำะของหน่วยงำนที่จัดท ำข้ึนเพ่ือใช้ปฏิบัติงำนจริง 
 - คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน ไม่หมำย
รวมถึงมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของ ก.พ. และค ำสั่งแบ่งงำน
ภำยในหน่วยงำน 

นำงสำวมัสหลัน  สำเอียด 
นำยอดุลย์  หลีมำนัน 
นำงพรพิศ  จันทรโชติ 
นำงสำวนพภศร  ศรีรักษ์ 
นำงอังคณำ  มำกชูชิต 
นายชยวัฒน์  ภูขะโร 
นางสาวเดือน  โพธิรัตน์ 



- 6 - 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล คณะท างาน 

๑๔ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าปี  
 

o แสดงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนที่มีระยะ ๑ ปี  
ต้องแสดงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยโครงกำร/กิจกรรม 
เป็นรำยไตรมำส) 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ ครบถ้วน เช่น งบประมำณ
ตำมแหล่งที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณตำมประเภทรำยกำรใช้
จ่ำย เป็นต้น  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 
o หน่วยงำนจะต้องจัดท ำไฟล์เอกสำรที่ปรำกฏข้อมูลแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณประจ ำปีแยกมำต่ำงหำก ห้ำมน ำเล่ม
แผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนมำใส่ 
 
ข้อสังเกต 
- ในกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะควรแสดงในรูปแบบไฟล์ PDF  
ที่แปลงมำจำกไฟล์ word หรือไฟล์ excel ทั้งนี้ไม่ควรใช้ไฟล์ 
PDF ที่แสกนมำจำกเอกสำร 
 - ตัวอย่ำง “แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี” ปรำกฏใน
ภำคผนวก 

นางสาวนพภศร  ศรีรักษ์ 
นายอดินันท์  ย่าหลี 

๑๕ รายงาน 
การก ากับ 
ติดตาม 
การใช้จ่าย 
งบประมาณ
ประจ าปี  
รอบ ๖ เดือน 

o เป็นข้อมูลกำรใช้จ่ำยงบประมำณในระยะเวลำ ๖ เดือนแรก
ของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 
o แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี จะต้องมีองค์ประกอบครบทุกข้อดังนี้       
   1.แบบ สงป. ๓๐๒ 
   2.แบบ สงป.302 
   3.แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
o ปรำกฎเนื้อหำหรือรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ เช่น 
ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรแต่ละโครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดงบประมำณที่ใช้ด ำเนินงำน เป็นต้น 
 o ต้องใช้เอกสำรฉบับจริงหรือส ำเนำเอกสำรที่ปรำกฏลำยมือ
ชื่อหัวหน้ำหน่วยงำนลงนำมเท่ำนั้น 
o สำมำรถจัดท ำข้อมูลเป็นรำยเดือนหรือรำยไตรมำสหรือรำย 
6 เดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะ 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

นางสาวนพภศร  ศรีรักษ์ 
นายอดินันท์  ย่าหลี 

๑๖ รายงานผล 
การใช้จ่าย 
งบประมาณ
ประจ าปี 

o เป็นรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ในไตรมำส4 ของ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 

นางสาวนพภศร  ศรีรักษ์ 
นายอดินันท์  ย่าหลี 
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o แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 จะต้องมีองค์ประกอบครบ
ทุกข้อดังนี้ 
   1.แบบ สงป. ๓๐๑  
   2.แบบ สงป. ๓๐๒   
   3.แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร 
o มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เช่น ผล
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตำม เป้ำหมำย เป็นตน้ 
 o ต้องใช้เอกสำรฉบับจริงหรือส ำเนำเอกสำรที่ปรำกฏลำยมือ
ชื่อหัวหน้ำหน่วยงำนลงนำมเท่ำนั้น 

๑๗ แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือ
แผนการจัดหา
พัสดุ  
 

o แสดงแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุตำมที่
หน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แผนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงตำมวงเงินงบประมำณ  ที่หน่วยงำนได้รับกำรจัดสรร)   
o เป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 
o ต้องใช้เอกสำรฉบับจริงหรือส ำเนำเอกสำรที่ปรำกฏลำยมือชื่อ
หัวหน้ำหน่วยงำนลงนำมเท่ำนั้น 
o รวมทั้งกรณีกำรจัดจ้ำงที่มีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบำทหรือกำร
จัดจ้ำงที่กฎหมำยไม่ได้ก ำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ยกตัวอย่ำงเช่น 
ประกำศเชิญชวนประกำศผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นต้น 

นางพรพิศ  จันทรโชติ 
นางอุษณีย์  ศรีรัตน์ 
 

๑๘ ประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับ  
การจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ 

o แสดงประกำศตำมที่หน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัติ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น ประกำศ เชิญชวน ประกำศผลกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 
o ต้องใช้เอกสำรฉบับจริงหรือส ำเนำเอกสำรที่ปรำกฏลำยมือชื่อ
หัวหน้ำหน่วยงำนลงนำมเท่ำนั้น 

นางพรพิศ  จันทรโชติ 
นางอุษณีย์  ศรีรัตน์ 
 

๑๙ สรุปผล 
การจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ
รายเดือน 

o แสดงสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน โดยสรุปผลกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงตำม “แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน
รอบเดือน” (แบบ สขร. ๑)   
o มีข้อมูลรำยละเอียดผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เช่น งำนที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีกำรซื้อหรือ
จ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ และรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก

นางพรพิศ  จันทรโชติ 
นางอุษณีย์  ศรีรัตน์ 
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และรำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่
และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง เป็นต้น  
o จะต้องจ ำแนกข้อมูลเป็นรำยเดือน เป็นประจ ำทุกเดือน 
(กรณีไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนใดให้ระบุว่ำ “ไม่มีกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง”)   
o เป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ข้อสังเกต  
 - ควรจัดท ำข้อมูลทุกรำยกำรที่หน่วยงำนได้ด ำเนินกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง  
 - ตัวอย่ำง “แบบ สขร. ๑” ปรำกฏในภำคผนวก 

๒๐ รายงานผล 

การจัดซื้อ 

จัดจ้างหรือ 

การจัดหาพัสดุ

ประจ าปี 

 
o เป็นรำยงำนผลของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 
o จะต้องแสดงผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน ซึ่งเป็นข้อมูล
ตลอดระยะเวลำของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 
o มีข้อมูลรำยละเอียด ครบถ้วนดังนี้   
   1. งบประมำณท่ีใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
   2. ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น  
ข้อสังเกต 
- ตัวอย่ำง “รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ
ประจ ำปี” ปรำกฏในภำคผนวก 
-หน่วยงำนในส่วนกลำง สำมำรถน ำรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
หรือจัดหำพัสดุประจ ำปี จำกกลุ่มงำนพัสดุ ส ำนักอ ำนวยกำร 
สป.ขึ้นเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนเพ่ือเปิดเผยต่อสำธำรณะ 

นางพรพิศ  จันทรโชติ 
นางอุษณีย์  ศรีรัตน์ 
 

๒๑ นโยบาย 
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
 

o แสดงนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำนหรือ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรที่มีจุดมุ่งหมำยหรือ
วัตถุประสงค์เพ่ือก่อให้เกิดกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีควำม
โปร่งใสและมีคุณธรรม  
o เป็นนโยบำยที่ยังใช้บังคับในหน่วยงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖5   
ข้อสังเกต 
 - หน่วยงำนสำมำรถน ำนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรขึ้นบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงำนเพื่อเปิดเผยต่อสำธำรณะ 

นางพรพิศ  จันทรโชติ 
นางสาวสุกัญญา  บาราสัน 

๒๒ การด าเนินการ
ตามนโยบาย
การบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล   

o แสดงกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
เช่น กำรวำงแผนพัฒนำบุคลำกร กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำย
อำชีพ กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
กำรส่งเสริมจริยธรรมและรักษำวินัยของบุคลำกรในหน่วยงำน 
เป็นต้น  

นางพรพิศ  จันทรโชติ 
นางสาวสุกัญญา  บาราสัน 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล คณะท างาน 

o เป็นกำรด ำเนินกำรที่มีควำมสอดรับกับนโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกร บุคคล ตำมข้อ ๒๑ หรือเป็นไปตำมกิจกรรมที่อยู่
ภำยใต้นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ตำมข้อ ๒๑ 
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ข้อสังเกต 
 - ควรแสดงให้เห็นถึงกำรน ำนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งผลกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำว 
 

๒๓ หลักเกณฑ์ 
การบริหารและ
พัฒนา
ทรัพยากร 
บุคคล  

o แสดงหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้  
1. หลักเกณฑ์กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร  
2. หลักเกณฑ์กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร  
3. หลักเกณฑ์กำรพัฒนำบุคลำกร  
4. หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร  
5. หลักเกณฑ์กำรให้คุณให้โทษและกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ  
o เป็นหลักเกณฑ์ท่ียังใช้บังคับในหน่วยงำนในปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 
o หน่วยงำนสำมำรถน ำหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่ยงำนได้ 
ข้อสังเกต 
 - ต้องน ำหลักเกณฑ์ครบทั้ง ๕ เรื่อง ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงำน 

นางพรพิศ  จันทรโชติ 
นางสาวสุกัญญา  บาราสัน 

๒๔ รายงานผล 
การบริหารและ
พัฒนา
ทรัพยากร 
บุคคลประจ าปี 

o แสดงผลกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่สอดคล้องกับกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (ข้อ ๒๒) 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรด ำเนินกำร เช่น ผลกำร
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ผลกำร
วิเครำะห์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เป็นต้น  
o เป็นรำยงำนผลของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 
o ต้องใช้เอกสำรฉบับจริงหรือส ำเนำเอกสำรที่ปรำกฏลำยมือชื่อ
หัวหน้ำหน่วยงำนลงนำมเท่ำนั้น 
ข้อสังเกต 
 - หน่วยงำนสำมำรถใช้รำยงำนฯ ที่จัดส่งส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร หรือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ได้ 

นางพรพิศ  จันทรโชติ 
นางสาวสุกัญญา  บาราสัน 

๒๕ แนวปฏิบัติ 
การจัดการ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วยงำน  
o มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำนดังนี้  

นำงอังคณำ  มำกชูชิต 
นางสาวพิชญ์มาศ  ปะจู 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล คณะท างาน 

เรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

-รำยละเอียดวิธีกำรที่บุคคลภำยนอกจะท ำกำรร้องเรียน 
-รำยละเอียดขั้นตอนหรือวิธีกำรในกำรจัดกำรต่อเรื่องร้องเรียน  
-ส่วนงำนที่รับผิดชอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร  
o เป็นแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับในหน่วยงำนครอบคลุม
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ข้อสังเกต 
 - เป็นคู่มือหรือแนวทำงกำรด ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วยงำน โดยอำจน ำมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ มีนำคม 
๒๕๖๑ มำเป็นส่วนหนึ่งของแนวทำงกำรด ำเนินกำรของ
หน่วยงำนในกำรเร่งรัดจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน 
 - กำรด ำเนินงำนตำมมติของคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ มีนำคม 
๒๕๖๒ ปรำกฏในภำคผนวก 

๒๖ ช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

 

 

o แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วยงำนผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ โดยแยกต่ำงหำกจำกช่อง
ทำงกำรร้องเรียนเรื่องทั่วไป 
o จะต้องสำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนได้โดยตรงผ่ำนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนภำยใต้แบน
เนอร์ “ช่องทำงรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
o ต้องแสดงให้เห็นว่ำหน่วยงำนมีกำรน ำข้อร้องเรียนผ่ำนทำง
ช่องทำงดังกล่ำวไปด ำเนินกำรอย่ำงไร และมีผลกำรด ำเนินกำรอยู่ใน
ขั้นตอนใด 
หำกไม่มขี้อร้องเรียนผ่ำนช่องทำงดังกล่ำวในปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖5 ให้ระบุว่ำ “ไม่มีเรื่องร้องเรียน” 

นำงอังคณำ  มำกชูชิต 
นางสาวพิชญ์มาศ  ปะจู 

๒๗ ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ประจ าปี 

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน (เป็นสถิติเรื่องร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่
ของหน่วยงำนจำกทุกช่องทำง)  
o แสดงข้อมูลควำมก้ำวหน้ำของกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนดังนี้  
-จ ำนวนเรื่องท่ีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  
-เรื่องท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร เป็นต้น  
-กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุว่ำ “0”(ศูนย์)  
o เป็นข้อมูลในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ข้อสังเกต 
 - ควรมีสถิติเรื่องร้องเรียนฯ อย่ำงต่อเนื่อง ย้อนหลังจนถึงปีที่
ประเมิน 

นำงอังคณำ  มำกชูชิต 
นางสาวพิชญ์มาศ  ปะจู 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล คณะท างาน 

 - กรณีหน่วยงำนไม่มีเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต ควรเปิดเผย
ข้อมูลด้วยกำรระบุจ ำนวน “0”(ศูนย์) 

๒๘ ช่องทาง 
การรับฟัง 
ความคิดเห็น  
 

o แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น 
ต่อกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจของหน่วยงำน
ผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์  
o จะต้องสำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนได้โดยตรงผ่ำนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนภำยใต้แบน
เนอร์ “ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น” 
ข้อสังเกต 
 - บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนควรมีปุ่ม เมนู “สร้ำงควำม
คิดเห็น ” หรือ “กระทู้ใหม่” ให้ชัดเจน และมีเจ้ำหน้ำที่คอย
ติดตำมข้อมูลในแต่ละกระทู้อยู่เสมอ 
 - ควรมีกำรตอบโต้กับผู้แสดงควำมคิดเห็นว่ำ หน่วยงำนได้รับ
ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นแล้ว 

นำงอังคณำ  มำกชูชิต 
นางสาวพิชญ์มาศ  ปะจู 

๒๙ การเปิดโอกาส
ให้เกิด 
การมีส่วนร่วม  
 

 o แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรเปิดโอกำส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ
ของหน่วยงำน เช่น ร่วมวำงแผน ร่วมด ำเนินกำร ร่วม
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น หรือร่วมติดตำมประเมินผล เป็นต้น  
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 
- แสดงเป็นภำพกิจกรรมของกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับหน่วยงำน 
ข้อสังเกต 
- ควรมีกำรก ำหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนในคู่มือหรือ
หนังสือ หรือประกำศว่ำเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมี
ส่วนร่วมกับหน่วยงำนอย่ำงไร 
- กำรมีส่วนร่วมอันเนื่องจำกมีกฎหมำยบังคับให้ปฏิบัติ ไม่เข้ำ
ข่ำยเจตนำรมณ์ของข้อค ำถำมนี้ เช่น กำรประชำพิจำรณ์
กฎหมำย 

นางพรพิศ  จันทรโชติ 

นางสาวหาสาน๊ะ  นิล๊ะ 

 

           

ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต จ านวน ๑๐ ข้อ 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 

๓๐ เจตจ ำนงสุจริต
ของผู้บริหำร  
 

o แสดงเนื้อหำเจตนำรมณ์หรือค ำม่ันว่ำจะปฏิบัติหน้ำที่และบริหำร
หน่วยงำนอย่ำงซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตำมหลักธรรมำ 
ภิบำล หรือแสดงนโยบำยว่ำผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรทุกคน
จะต้องไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  
o ด ำเนินกำรโดยหัวหน้ำหน่วยงำนคนปัจจุบัน 

นางพรพิศ  จันทรโชติ 
นางสาวเดือน  โพธิรัตน์ 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 

o ต้องใช้เอกสำรฉบับจริงหรือส ำเนำเอกสำรที่ปรำกฏลำยมือชื่อ
หัวหน้ำหน่วยงำนลงนำมเท่ำนั้น 

o เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

ข้อสังเกต 
- หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงหัวหน้ำหน่วยงำนในช่วงระยะเวลำกำร
ประเมินฯ หน่วยงำนจะต้องจัดท ำเอกสำรฉบับใหมข่องหัวหน้ำ
หน่วยงำนคนปัจจุบัน 
-อำจมีกำรแปลเป็นภำษำอังกฤษ เผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น 
จัดท ำเป็นวีดีโอ ภำพข่ำว ประกอบ ฯลฯ 
 

๓๑ กำรมีส่วนร่วม
ของผู้บริหำร  
 

o แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรมีส่วนร่วมของ
หัวหน้ำหน่วยงำนคนปัจจุบัน  
o เป็นกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกำรให้
ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุง พัฒนำ และส่งเสริมหน่วยงำนด้ำน
คุณธรรมและโปร่งใส 
 o แสดงภำพกิจกรรมหรือเอกสำรกำรมีส่วนร่วมของหัวหน้ำ
หน่วยงำน 
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ข้อสังเกต 
- กำรมีส่วนร่วมของหัวหน้ำหน่วยงำน อำจหมำยรวมถึง วำระกำรประชุม
ทีห่ัวหน้ำหน่วยงำนได้ให้ควำมส ำคัญในกำรปรับปรุง พัฒนำ และ
ส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน 

นางพรพิศ  จันทรโชติ 
นางสาวเดือน  โพธิรัตน์ 

๓๒ กำรประเมิน 
ควำมเสี่ยง 
กำรทุจริต
ประจ ำปี  
 

o แสดงผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนหรือกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีอำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงำน  
o มีข้อมูลรำยละเอียดของผลกำรประเมิน เช่น เหตุกำรณ์ควำม
เสี่ยง และระดับของควำมเสี่ยง มำตรกำรและกำรด ำเนินกำรใน
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เป็นต้น  
o ต้องใช้เอกสำรที่ปรำกฏข้อสั่งกำรในกำรด ำเนินกำรและปรำกฏ
ลำยมือชื่อหัวหน้ำหน่วยงำนเท่ำนั้น 
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ข้อสังเกต 
 - หน่วยงำนสำมำรถน ำ “แผนบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต  

นางพรพิศ  จันทรโชติ 
นางสาวเดือน  โพธิรัตน์ 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖5” ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนได้ (ตัวอย่ำงใน
ภำคผนวก) 

๓๓ กำรด ำเนินกำร 
เพ่ือจัดกำร
ควำมเสี่ยง 
กำรทุจริต  
 
 
 

o แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรจัดกำรควำม
เสี่ยงในกรณีที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงำน  
o เป็นกิจกรรมหรือกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกับมำตรกำรหรือ 
กำรด ำเนินกำรเพ่ือบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมข้อ ๓๒ 
 o ต้องใช้เอกสำรฉบับจริงหรือส ำเนำเอกสำรที่ปรำกฏลำยมือชื่อ
หัวหน้ำหน่วยงำนลงนำมเท่ำนั้น 

o เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ข้อสังเกต 
 - หน่วยงำนสำมำรถน ำข้อมูลกำรด ำเนินกำรเพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงกำร
ทุจริตของหน่วยงำนตำมที่ได้รำยงำนส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำรตำม “แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำร
ควำมเสี่ยงกำรทุจริต ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5” ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนได้ 

นางพรพิศ  จันทรโชติ 
นางสาวเดือน  โพธิรัตน์ 

๓๔ กำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรม
องค์กร  

 o แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนมีทัศนคติและค่ำนิยม
ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต อย่ำงชัดเจน 
o แสดงภำพกิจกรรมและเอกสำรในกำรเสิรมสร้ำงวัฒนธรรม
องค์กรของหน่วยงำน 
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ข้อสังเกต 
- กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร อำจหมำยรวมถึง กิจกรรม
เกี่ยวกับกำรส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(ITA) เป็นต้น 

นางพรพิศ  จันทรโชติ 
นางสาวเดือน  โพธิรัตน์ 

๓๕ แผนปฏิบัติกำร
ป้องกัน 
กำรทุจริต  
 

o แสดงแผนปฏิบัติกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันกำรทุจริตหรือ
พัฒนำด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ ดังนี้  
-โครงกำร กิจกรรม  
-งบประมำณ  
-ช่วงเวลำด ำเนินกำร เป็นต้น  

นางพรพิศ  จันทรโชติ 
นางสาวเดือน  โพธิรัตน์ 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 

o เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖5 

o โดยหน่วยงำนสำมำรถน ำ “แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5” ที่
ปรำกฏข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมของหน่วยงำนขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงำนได้ 

o ส ำหรับหน่วยงำนส่วนกลำงที่ไม่มีข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม
ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
กระทรวงศึกษำธิกำรปีงบประมำณ พ.ศ.2565 สำมำรถน ำ
แผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ขึ้นเปิดเผยบน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงำน ทั้งนี้สำมำรถน ำไปเป็นกรอบในกำร
ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมด้ำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ
หน่วยงำนได้ 

๓๖ รำยงำน 
กำรก ำกับ 
ติดตำม 
กำรด ำเนินกำร 
ป้องกัน 
กำรทุจริต 
ประจ ำปี  
รอบ ๖ เดือน 
 

o แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกัน 
กำรทุจริตประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 (รอบ ๖ เดือน)  
o มีข้อมูลรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ เช่น ควำมก้ำวหน้ำกำร
ด ำเนินกำรแต่ละโครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดงบประมำณท่ีใช้
ด ำเนินงำน เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลำ ๖ เดือนแรกของปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖5 

o ต้องใช้เอกสำรฉบับจริงหรือส ำเนำเอกสำรที่ปรำกฏลำยมือชื่อ
หัวหน้ำหน่วยงำนลงนำมเท่ำนั้น 

ข้อสังเกต 
 - หน่วยงำนสำมำรถน ำข้อมูลผลกำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต
ของหน่วยงำน รอบ ๖ เดือน ตำมท่ีได้รำยงำนส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรตำม “แบบกำรก ำกับ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต กระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5” ขึ้น
เปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนได้ 

 นางพรพิศ  จันทรโชติ 
นางสาวเดือน  โพธิรัตน์ 

๓๗ รำยงำนผล 
กำรด ำเนินกำร
ป้องกัน                      
กำรทุจริต
ประจ ำปี  

o แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 
o มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินกำร เช่น ผลกำร
ด ำเนินกำร โครงกำรหรือกิจกรรม ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย เป็นต้น  

นางพรพิศ  จันทรโชติ 
นางสาวเดือน  โพธิรัตน์ 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 

o ใช้รำยงำนผลของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 
o ต้องใช้เอกสำรฉบับจริงหรือส ำเนำเอกสำรที่ปรำกฏลำยมือชื่อ
หัวหน้ำหน่วยงำนลงนำมเท่ำนั้น 
ข้อสังเกต 
 - หน่วยงำนสำมำรถน ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/
กิจกรรมด้ำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น
เปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำนได้ 

๓๘ มำตรกำร
ส่งเสริม 
คุณธรรม และ 
ควำมโปร่งใส
ภำยใน
หน่วยงำน 

o แสดงกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐในปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖4   
o มีข้อมูลรำยละเอียดกำรวิเครำะห์ เช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำร
ปฏิบัติของหน่วยงำน เป็นต้น  
o มีมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตำมผลกำรวิเครำะห์ฯ โดยมี
รำยละเอียดต่ำง ๆ เช่น กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
กำรก ำหนดขั้นตอนหรือวิธีกำรปฏิบัติกำรก ำหนดแนวทำงกำร
ก ำกับติดตำมให้น ำไปสู่กำรปฏิบัติและกำรรำยงำนผล เป็นต้น 
o กรณีท่ีหน่วยงำนไม่มีผลกำรประเมิน ITA ปีงบประมำณ พ.ศ. 
๒๕๖4 ให้จัดท ำเป็นมำตรกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรม
และควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 

นางพรพิศ  จันทรโชติ 
นางสาวเดือน  โพธิรัตน์ 

๓๙ กำรด ำเนินกำร
ตำมมำตรกำร
ส่งเสริมคุณธรรม 
และควำม
โปร่งใสภำยใน
หน่วยงำน 

o แสดงผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน  
o มีข้อมูลรำยละเอียดกำรน ำมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนในข้อ ๓๘ ไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็น
รูปธรรม 
o แสดงภำพกิจกรรมและเอกสำรในกำรด ำเนินกำรตำมมำตกำร
ส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงำน 
o ต้องใช้เอกสำรฉบับจริงหรือส ำเนำเอกสำรที่ปรำกฏลำยมือชื่อ
หัวหน้ำหน่วยงำนลงนำมเท่ำนั้น 
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

นางพรพิศ  จันทรโชติ 
นางสาวเดือน  โพธิรัตน์ 
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4. คณะกรรมกำรฝ่ำยตรวจสอบข้อมูล มีหน้ำที่ ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นไปตำมองค์ประกอบด้ำน
ข้อมูลของตัวชี้วัดที่9 และตัวชี้วัดที่ 10 ก่อนลงในเวปไซต์หลักของส ำนักงำน 

1) นำงสำวมัสหลัน  สำเอียด     ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   ประธำนคณะท ำงำน
      2) นำงพรพิศ  จันทรโชติ        รก.ในต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ    คณะท ำงำน   
      3) นำงสำวอังคณำ  มำกชูชิต     รก.ในต ำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ    คณะท ำงำน                                   
      4) นำงสำวนพภศร  ศรีรักษ์ รก.ในต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ    คณะท ำงำน 

5) นำงสำวเดือน  โพธิรัตน์     นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในปฏิบัติกำร  คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
 
5. คณะท ำงำนฝ่ำยบันทึกข้อมูล และพัฒนำเวปไซต์ มีหน้ำที่บันทึกข้อมูล ที่เกี่ยวข้องตำม

ตัวชี้วัดที่9 และตัวชี้วัดที่ 10 ลงในเวปไซต์หลักของส ำนักงำน 

คณะท ำงำนประกอบด้วย  
1) นำงสำวนพภศร ศรีรักษ์   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน         ประธำนคณะกรรมกำร 
2) นำงสำวพิธพร นิโกบ   ศึกษำนิเทศก์                    คณะกรรมกำร 
3) นำยวรำวุธ วงศำชนัท นักทรัพยำกรบุคคล                 คณะกรรมกำร 
4) นำงสำวธัญยำภรณ์ กลิ่นสนธิ์ นักวิชำกำรศึกษำ                  คณะกรรมกำร 
5) นำงสำวสุกัญญำ บำรำสัน นักจัดกำรงำนทั่วไป                 คณะกรรมกำร 
6) นำยอดินันท์ ย่ำหลี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                 คณะกรรมกำร 
7) นำงสำวสุไวบ๊ะ มำรำสำ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป                  คณะกรรมกำร 
8) นำงสำววรัญญำภรณ์ หลีหนุด นักวิชำกำรศึกษำ                   คณะกรรมกำร 
9) นำยรอสลัน  นำรอยี นักทรัพยำกรบุคคล  คณะกรรมกำรและเลขำนุกำร 
10) นำงสำวจริงใจ  สุวรรณจุณี   นักประชำสัมพันธ์  คณะกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร

เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  มีประสิทธิภำพ บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ท่ีวำงไว้ทุกประกำร 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่   7   มีนำคม  พ.ศ. ๒๕65                                                                       

                   

             (นำงสำวมัสหลัน สำเอียด) 
              ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  รักษำกำรในต ำแหน่ง 

             ศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล 

 

  


