คำนำ
รายงานการดาเนิ น งานโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการ
ดาเนินงานของโครงการ รูปแบบการจัดกิจกรรมและการใช้จ่าย รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการดาเนินงาน
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ การสรุปความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วม
ในการดาเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรมเกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เพื่อให้การรายงานนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการนาข้อมูลสาหรับการวางแผนการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหาร ในการพัฒนาการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
และเป็นข้อมูลสาหรับการพัฒนานาผลการดาเนินงานมาใช้ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมในปีงบประมาณต่อไป

กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนอง

สารบัญ
แบบรายงานการดาเนินงานโครงการ
ภาคผนวก
ประมวลภาพการดาเนินงานโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
- การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ สพม.พงภกรน ในการต่อต้านการทุจริต
ประมวลภาพการดาเนินงานโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ "จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต สพม.พงภกรน”
ผ่านระบบ Video Conference (Google Meet)
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
- กาหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต สพม.พงภกรน”
ผ่านระบบ Video Conference (Google Meet)
- รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจ
ประมวลภาพการดาเนินงานโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
- ประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์(Integrity & Transparency Assessment Online :
ITA Online) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
- รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
- รายงานการประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
- รายงานการส่งลิงค์ การตอบแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการฯ
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13-15
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18-21
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28-32

33

34-43
44-46
47-72
73-75
76-78

รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
1. โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
2. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ "จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต สพม.พงภกรน” ผ่านระบบ Video
Conference (Google Meet)
3. ผู้รับผิดชอบ นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อปลูกจิตสานึกให้ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.พงภกรน
มีคุณธรรม จริยธรรม ร่วมต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีจิตสานึก ทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีในการ
ใช้จริยธรรม เพื่อป้องกัน ปราบรามการทุจริตในองค์กร
4.2 เพื่อปรับวิธีคิด แยกแยะ ผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์สว่ นรวม ปลูกจิตสานึกไม่ทนต่อ ทุจริต
4.3 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คิดดี ทาดี มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิต
สาธารณะ สูว่ ิถีเขตสุจริต ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นรูปธรรมนาไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง เหมาะสม
5. เป้าหมาย
5.1 เชิงปริมาณ
5.1.1 ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.พงภกรน จานวน
56 คนอย่างน้อยร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักรู้และได้รับปลูกฝังให้
มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต มีความตระหนักและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามแนวทางเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
5.1.2 ร้อยละ 80 ของจานวนบุคลากร สพม.พงภกรน มีคุณธรรม จริยธรรม คิดดี ทาดี
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ตามวิถีเขตสุจริต
5.2 เชิงคุณภาพ
5.2.1 ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.พงภกรน มีความรู้
ความเข้าใจ มีความตระหนักรู้ และได้รับการปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยมและไม่
ยอมรับการทุจริตมีความตระหนักและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทางเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
5.2.2 สพม.พงภกรน มีสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าถึงง่าย น่าสนใจและ
กระตุ้น ให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต
5.2.3 เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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6. ระยะเวลาดาเนินการ
7. งบประมาณทีไ่ ด้รับ

มีนาคม – กรกฎาคม 2564
จานวน 80,000.บาท
เบิกจ่าย 80,000.- บาท
คงเหลือ
0.บาท

8. วิธีการดาเนินกิจกรรม
1. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ สพม.พงภกรน ในการต่อต้านการทุจริต
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต สพม.พงภกรน” ผ่านระบบ Video
Conference (Google Meet)
3. ประชุมคณะกรรมการการประเมิน IITA Online สพม.พงภกรน
9. ผลการดาเนินกิจกรรม
1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดทัศนคติและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตระหนักถึงความเป็นจิตอาสา และสามารถนาแนวทางในการประชุมไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการใช้ชีวิตประจาวัน
10. ปัญหา / อุปสรรค
1. งบประมาณลงมาช้าทาให้การดาเนินงานล่าช้า ต้นสังกัดควรโอนงบฯ ดาเนินการตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ
2. บุคลากรภายในไม่เห็นความสาคัญของโครงการเขตสุจริต และการประเมิน ITA ควรมีการสร้าง
ความตระหนักให้แก่บุคลากร ผู้บริหารควรเน้นย้าและดูแลการขับเคลื่อนโครงการอย่างใกล้ชิด
3. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งการดาเนินการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ล่าช้า ส่งผลให้การดาเนินกิจกรรม
ตามโครงการไม่มีประสิทธิภาพ และไม่สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการเพื่อตอบแบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
4. ไม่สามารถดาเนินกิจกรรมตามโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส - โคโรนา 2019 (COVID-19)
11. ข้อเสนอแนะ
1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องอธิบายกระบวนการ ขั้นตอนในการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ผู้รับผิดชอบทุกปี
2. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องแจ้งการดาเนินงานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ลงชื่อ .................................................ผู้รายงาน
(นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์)
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2564
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ภาคผนวก
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ประมวลภาพการดาเนินงาน
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ สพม.พงภกรน ในการต่อต้านการทุจริต
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ประมวลภาพการดาเนินงาน
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต สพม.พงภกรน”
ผ่านระบบ Video Conference (Google Meet)
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 พิธีการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต สพม.พงภกรน”
โดย เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคาปฏิญญา สพท.สุจริต ก่อนจัดกิจกรรมประชุม ฯ และนางสาวสุวภิ า ตั้งก่อสกุล
รอง ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง กล่าวรายงานการประชุมฯ และนายสมชาย รองเหลือ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ
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 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
บรรยายพิเศษเรื่อง การนาองค์กรให้ “คิดดี ทาดี มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ”
และเรื่องการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สวนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต
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 นายนรินธรณ์ เซ่งล้า รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
บรรยายเรื่อง “จิตอาสา เราทาความดีด้วยหัวใจ”

9

 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ตระนอง
ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนา สพม.พงภกรน”

10

 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 พิธเี ปิดกิจกรรมจิตอาสา “จิตอาสา พัฒนา สพม.พงภกรน”
โดยนายสมชาย รองเหลือ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็น
ประธานในพิธีเปิด

11

 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ผูบ้ ริหารการศึกษาและ บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนา สพม.พงภกรน”

12

13

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต สพม.พงภกรน”
ผ่านระบบ Video Conference (Google Meet)
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คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 115 /2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต สพม.พงภกรน"
---------------------ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต สพม.พงภกรน” ในวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเขาทอย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง
เพื่อให้การดาเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ดังนี้
1. คณะกรรมการฝ่ า ยอ านวยการ มี ห น้ า ที่ อ านวยความสะดวก ให้ ค าปรึ ก ษา และแก้ ปั ญ หา
ให้การดาเนินงานโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
1.1 นายสมชาย รองเหลือ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ประธานกรรมการ
1.2 นางสุวิภา ตั้งก่อสกุล
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง รองประธานกรรมการ
1.4 ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกคน
กรรมการ
1.5 นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการและเลขานุการ
1.6 นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เป็นพิธีกร บันทึกภาพ จัดตั้งเครื่องเสียง
ระบบคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์ สื่อ ต่าง ๆ ประกอบด้วย
2.1 นางสาวจิราภรณ์ คงรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวเรวดี จุลรอด
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
รองประธานกรรมการ
2.3 นายไกรสร สุทธิประภา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
2.4 นายธีระชล ยอดชู
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
กรรมการ
2.5 นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กรรมการและเลขานุการ
3. คณะกรรมการฝ่ า ยการจั ด ประชุ ม มี ห น้ า ที่ ป ระสานงาน จั ด เตรี ย มสถานที่ / เอกสาร
การประชุม เชิงปฏิบั ติการฯ รับ รายงานตัว จั ดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม และดูแลให้ การประชุม เชิงปฏิบัติการฯ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ประกอบด้วย
3.1 นางสุวิภา ตั้งก่อสกุล
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประธานกรรมการ
/ 3.2 นางสุภาณี ….
3.2 นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
รองประธานกรรมการ

-2-

3.3 นางสาวนัชชา ประเสริฐ
3.4 นางญานีลา อุเซ็ง
3.5 นายนพฤทธิ์ เหมนุกูล
3.6 นายอัสนัย กิ่งบุญตา
3.7 นายศักดิ์เกษม จันคา
3.9 นางสาวจันทนี บุญนา
3.10 นายกิตติพงษ์ ละเอียดศิลป์
3.11 นางสาวสายฝน ไคลนาค
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.17

นางสาวปิ่นอนงค์ อักษรศรี
นางสาวชนันธนา หัสดี
นายอุดมศักดิ์ ทับไทย
นางศรธนวรรณ์ ขมักการ
นายสามารถ จิตชานาญ
นางสาวจีราวรรณ จุย้ นาค
นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
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นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ กรรมการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ
พนักงานธุรการช่วยปฏิบัติงาน
ศูนย์ประสานงาน จ.ภูเก็ต
กรรมการ
พนักงานราชการ
กรรมการ
พนักงานราชการ
กรรมการ
พนักงานธุรการช่วยปฏิบัติงาน
ศูนย์ประสานงาน จ.ระนอง
กรรมการ
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
กรรมการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
พนักงานขับรถยนต์
กรรมการ
แม่บ้าน
กรรมการ
นักการภารโรง
กรรมการ
นักศึกษาฝึกงาน
กรรมการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ

4. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ มีหน้าที่ อานวย
ความสะดวก การสนับสนุน ช่วยเหลือ ให้คาปรึกษา เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหาวัสดุและดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในกิจกรรมตามโครงการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
4.1 นางเสาวรส เอ่งฉ้วน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ประธานกรรมการ
4.2 นางสาวนงลักษณ์ แก้วสว่าง
พนักงานราชการ
กรรมการ
4.3 นางสาวจารุวรรณ ผลแก้ว
พนักงานราชการ
กรรมการ
4.4 นายอรรถพล ชูเวทย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการ
4.5 นางศุภรดา รวบรวม
นักวิชาการเงินและบัญชี
กรรมการ
4.6 นางสาวสุปาณี ตั้นเล่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ กรรมการ/เลขานุการ
ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
(นายสมชาย รองเหลือ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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กาหนดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต สพม.พงภกรน”
ผ่านระบบ Video Conference (Google Meet)

กาหนดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต สพม.พงภกรน”
ผ่านระบบ Video Conference (Google Meet)
ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมเขางุ้ม และห้องประชุมเขาทอย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
----------------------------วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
เวลา 08.00 - 08.45 น.
08.45 - 10.30 น.

10.30 - 12.00 น.

13.00 - 16.30 น.
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
เวลา 08.30 - 16.30 น.
16.30 - 17.00 น.
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- รายงานตัว รับเอกสาร
- พิธีเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคาปฏิญญาเขตพื้นการศึกษาสุจริต
-ประกาศเจตจานงในการบริหารงาน สพม.พงภกรน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
-แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
- พิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ
- บรรยายเรื่อง การนาองค์กรให้ “คิดดี ทาดี มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง
มีจิตสาธารณะ”
- การคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สวนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริต
โดย นายสมชาย รองเหลือ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
บรรยายเรื่อง “จิตอาสา เราทาความดีด้วยหัวใจ”
โดย นายนรินธรณ์ เซ่งล้า
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
แบ่งกลุ่มร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนา สพม.พงภกรน”
พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “จิตอาสา พัฒนา สพม.พงภกรน”
- ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนา สพม.พงภกรน”
- ปิดการประชุม

หมายเหตุ
เวลา 10.00 - 10.30 น. และเวลา 15.00 - 15.30 น.
รับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม
เวลา 12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
กาหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
*การแต่งกายวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สวมเสื้อ ITA
*การแต่งกายวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สวมเสื้อสีเหลือง หากบุคลากรท่านใดมีชุดจิตอาสาพระราชทาน
ให้แต่งกายชุดจิตอาสา พร้อมหมวก และผ้าพันคอ
*บุคลากรแยกเข้าประชุมผ่านระบบ Video Conference (Google Meet) ตามมาตรการ Social Distancing
ผู้บริหารการศึกษา ,กลุ่ม อก. ,กลุ่ม พค. ,กลุ่ม นผ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขางุ้ม
กลุ่ม บค., กลุ่ม สจ., กลุ่ม บส., และกลุ่ม กม. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเขาทอย
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
"จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต สพม.พงภกรน”
ผ่านระบบ Video Conference (Google Meet)
และกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนา สพม.พงภกรน”
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20

21

22

แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ "จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต สพม.พงภกรน”
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แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ "จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต สพม.พงภกรน”
ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564
ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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26

27

28

แบบสรุปการประเมินความพึงพอใจ
ผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ "จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต สพม.พงภกรน”

29

30

31

32

33

ประมวลภาพการดาเนินงาน
โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
ประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online)
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วั น ที่ 19 กรกฎาคม 2564 และวั น ที่ 27 กรกฎาคม 2564 และวั น ที่ 9 สิ ง หาคม 2564
นายสมชาย รองเหลือ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA Online) ของ สพม.พงภกรน ประจาปี
พ.ศ. 2564 เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูล ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการที่รับผิดชอบในส่วนของ OIT
แต่ละข้อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนที่จะดาเนินการรายงานในระบบของ สพฐ. ภายใน
วันที่ 14 สิงหาคม 2564
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คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online)
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 104 /2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online)
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
--------------------------------------สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินโครงการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยใช้ชื่อว่า
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment Online : ITA Online) โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาได้เริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นต้นมา เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุม
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
ในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรอบการประเมินเพื่อวัดระดับคุณภาพและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
ภาครัฐ 10 ตัวชี้วัด ใช้เครื่องมือในการประเมิน 3 เครื่องมือ ได้แก่ 1. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 2. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data
Integrity and Transparency Assessment : OIT)
เพื่อให้การการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานั กงานเขตพื้นที่ การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาพั ง งา ภู เ ก็ ต ระนอง ในภาพรวมของการบริ ห ารงานเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และเกิดประสิ ทธิผ ล จึ งแต่งตั้ งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment System : ITAS) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้
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-21. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ กาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงาน วางแผน
ให้คาปรึกษา แนะนา ตลอดจนสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย
1.1 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประธานกรรมการ
1.2 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ทุกคน
รองประธานกรรมการ
1.3 ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย ทุกคน
กรรมการ
1.4 ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการและเลขานุการ
1.5 นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.6 นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการกากับ ติดตาม และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด การดาเนินการจัดทาข้อมูลแบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ งใสในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564(แนบท้ายคาสั่ง)
ผู้กากับ ติดตาม มีหน้าที่ กากับ ติดตามการรายงานตัวชี้วัดการดาเนินการจัดทาข้อมูลแบบ
ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่ งใสในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment System : ITAS) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้สามารถดาเนินงานให้เกิดผลผลิตตามเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด มีหน้าที่ ศึกษาตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ จัดทารายละเอียดข้อมูลที่จะเผยแพร่
ตามประเด็นการตรวจของตัวชี้วัดแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT) เป็นเจ้าภาพผลักดันให้มีการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กาหนด สรุปหลักฐานการดาเนินงาน
และรายงานผลต่อผู้กากับ ติดตาม และจัดส่งข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบให้คณะกรรมการดาเนินการสรุป รวบรวม
และรายงานผล ตามระยะเวลาที่กาหนด
3. คณะกรรมการดาเนินการสรุป รวบรวม และรายงานผล มีหน้าที่ จัดทาข้อมูลแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และประสานงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
เพื่อรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดเพื่อรายงานตอบแบบสารวจแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data
Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประกอบด้วย
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-33.1 นางสาวสุวภิ า ตั้งก่อสกุล
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
3.2 นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
3.3 นางสาวเรวดี จุลรอด
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
3.4 นางสาวนัชชา ประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
3.5 นายอัสนัย กิ่งบุญตา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
3.6 นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3.7 นางสาวชนันธนา หัสดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
3.8 นางสาวปิ่นอนงค์ อักษรศรี พนักงานพิมพ์ดีด
3.9 นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ให้ คณะกรรมการที่ได้รั บการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้ ภารกิจ
บังเกิดผลตามเป้าหมายตัวชี้วัดและแนวทางดาเนินงานที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564

(นายสมชาย รองเหลือ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

แนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ที่ 104 /2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาออนไลน์
(Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online)
ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตัวชี้วัด/ข้อ
ประเด็นการตรวจ
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อานาจหน้าที่
O4

แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5

ข้อมูลการติดต่อ

O6

กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง (ข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วย)

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

นางสาวเรวดี จุลรอด
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ

นางสาวจันทรา พงษ์ทิพย์พิทักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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ผู้กากับ ติดตาม

1. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
1. นายนรินธรณ์ เซ่งล้า
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางปราณี ประสิว
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
1. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

ตัวชี้วัด/ข้อ
ประเด็นการตรวจ
การประชาสัมพันธ์/การปฏิสัมพันธ์ขอ้ มูล
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

O8

O9

Q&A

Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดาเนินงาน
O10 แผนดาเนินงานประจาปี
O11 รายงานการกากับ ติดตามการดาเนินงานประจาปี
รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
นางสาวเรวดี จุลรอด
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ

1. นางสาวเรวดี จุลรอด
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
2. นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวจันทรา พงษ์ทิพย์พิทักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

ผู้กากับ ติดตาม
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1. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
1. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นายนรินธรณ์ เซ่งล้า
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

3. นางปราณี ประสิว
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
4. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

1. นายนรินธรณ์ เซ่งล้า
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางปราณี ประสิว
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ตัวชี้วัด/ข้อ
ประเด็นการตรวจ
การปฏิบัตงิ าน/การให้บริการ
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วย)
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วย)
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วย)
O16 รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17

E-Service (ข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วย)

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ผู้กากับ ติดตาม

นางสาวนัชชา ประเสริฐ
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
นางสาวปิน่ อนงค์ อักษรศรี
เจ้าหน้าทีพ่ ิมพ์ดีด

1. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล

นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

1. นายนรินธรณ์ เซ่งล้า
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รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางปราณี ประสิว
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
O19 รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
การจัดซือ้ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจาปี

นางสาวศุภรดา รวบรวม
นักวิชาการเงินและบัญชี

1. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางเสาวรส เอ่งฉ้วน
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาววรัลธรณ์ อริยธนธีรรัฐ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ

1. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางเสาวรส เอ่งฉ้วน
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ตัวชี้วัด/ข้อ
ประเด็นการตรวจ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ผู้กากับ ติดตาม

1. นางสาวกัลยาณ์ คาภูมี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
2. นายกิตติพงษ์ ละเอียดศิลป์
พนักงานราชการ

1. นายนรินธรณ์ เซ่งล้า

นางสาวโสภณา แป้นปลื้ม

นายสมชาย รองเหลือ
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รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางสาวสุปรียา ไข่มุกข์
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
3. นางสาวจิราภรณ์ คงรัตน์
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปฏิบตั ิหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและนิติการ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

1. นางสาวเรวดี จุลรอด
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
2. นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

1. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นายนรินธรณ์ เซ่งล้า
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

3. นางปราณี ประสิว
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
4. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

ตัวชี้วัด/ข้อ
ประเด็นการตรวจ
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(ข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วย)

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
นายธีระชล ยอดชู
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ผู้กากับ ติดตาม
1. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
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รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางสาวประไพ พิกุลผล
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (ข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วย)

นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี
(ข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วย)
O37 การดาเนินการเพือ่ จัดการความเสี่ยงการทุจริต
(ข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วย)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

ตัวชี้วัด/ข้อ
ประเด็นการตรวจ
แผนป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 รายงานการกากับติดตามการดาเนินการทุจริตประจาปี
รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
1.นายศราวุธ เตียวสร้างตระกูล
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
2. นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้กากับ ติดตาม
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1. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นายนรินธรณ์ เซ่งล้า
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

3. นางจันทณา ช่วยชนะ
ผู้อานวยการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์
(ข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วย)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
O43 การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ข้อมูลจากกลุ่ม/หน่วย)

1. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

2. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
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รายชื่อการประชุม
คณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online)
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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รายงานการประชุม
คณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online)
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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-1รายงานการประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ของ สพม.พงภกรน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.พงภกรน
…………………………………………………….
ผู้มาประชุม จานวน 20 คน
1. นายสมชาย รองเหลือ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
2. นางสุวิภา ตั้งก่อสกุล
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
3. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
4. นางสาวสุปรียา ไข่มุกข์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
5. นางปราณี ประสิว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
6. นางสาวประไพ พิกุลผล
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
7. นางเสาวรส เอ่งฉ้วน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
8. นางสาวโสภณา แป้นปลื้ม
นิติกรปฏิบัติการ
9 นางสาวเรวดี จุลรอด
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
10. นางจิราภรณ์ คงรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
11. นางสาวนัชชา ประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
12. นางสาววรัลธรณ์ อริยธนธีรรัฐ นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
13. นางสาวจันทรา พงษ์ทิพย์พิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
14. นางสาวกัลยาณ์ คาภูมี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
15. นายธีระชล ยอดชู
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
16. นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
17. นายกิตติพงษ์ ละเอียดศิลป์ พนักงานราชการ
18. นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
19. นางสาวศุภรดา รวบรวม นักวิชาการเงินและบัญชี
20. นางสาวปิ่นอนงค์ อักษรศรี พนักงานพิมพ์ดีด
ผู้ไม่มาประชุม จานวน 3 คน
1. นายนรินธรณ์ เซ่งล้า รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
2. นางจันทณา ช่วยชนะ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
3. นายศราวุธ เตียวสร้างตระกูล ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. โดยมีนายสมชาย รองเหลือ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานการประชุมฯ และ
ดาเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

ที่ประชุม
ประธาน

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 3

ประธาน
ผอ.กลุ่ม อก
นางสาวนรีรัตน์

ที่ประชุม

ประธาน

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ปฏิทินการปฏิบัติงานของ ผอ.สพม.พงภกรน
- วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา Conference
- วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ประชุม อกศจ.พังงา
- วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต
สพม.พงภกรน”
- วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ประชุม กศจ.พังงา
รับทราบ
1.2 การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต
ด้วยจังหวัดภูเก็ต ได้มีคาสั่งในการเข้าพื้นทีจ่ ังหวัดภูเก็ต ให้ สพม.พงภกรน
ทาหนังสือเพื่อขออนุญาตเข้าจังหวัดภูเก็ต โดยขออนุญาตให้บุคลากร สพม.พงภกรน ทุกคน
มอบกลุ่มอานวยการ ในการทาหนังสือขออนุญาต
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ สพท.
ออนไลน์ (ITA Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มอบให้ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
มอบให้นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สพฐ. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดย สพม.พงภกรน
ได้คะแนน 76.71 ระดับ B (ไม่ผ่านการประเมิน) รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1
รับทราบ
3.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ สพท.ออนไลน์
(ITA Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มอบให้นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-3นางสาวนรีรัตน์

ที่ประชุม

ประธาน
นางสาวนรีรัตน์

ที่ประชุม

ประธาน
นางสาวนรีรัตน์

ที่ประชุม
ประธาน
นางสาวนรีรัตน์
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ด้วยสานักงาน ป.ป.ช. ได้กาหนดเครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 โดยกรอบการประเมินเพื่อวัดระดับคุณภาพและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 10 ตัวชี้วัด ใช้เครื่องมือในการประเมิน 3 เครื่องมือ ดังนี้
1. แบบวัดการรับรูผ้ ู้มีส่วนได้สว่ นเสียภายใน (IIT) 5 ตัวชีว้ ัด (30 ข้อ) ร้อยละ 30
2.แบบวัดการรับรู้ผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียภายนอก (EIT) 3 ตัวชีว้ ัด (30 ข้อ) ร้อยละ 30
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2 ตัวชี้วัด (43 ข้อ) ร้อยละ 40
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2
รับทราบ
3.3 กรอบระยะเวลาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มอบให้นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ด้วย สพฐ. ได้กาหนดกรอบระยะเวลาดาเนินการการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 ซึ่งระยะเวลาในการดาเนินงานในช่วงนี้คือ
วันที่ 16-30 กรกฎาคม 2564 เป็นช่วงการดาเนินการตอบแบบ OIT เปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซต์ สพม.พงภกรน
รับทราบ
3.4 แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online) ของ สพม.พงภกรน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
มอบให้นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ด้วย สพม.พงภกรน ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online) ของ สพม.พงภกรน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ 104/2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข 4
รับทราบ
3.5 แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
มอบให้นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตามที่ได้แจ้งให้บุคลากร สพม.พงภกรน จานวน 43 คน เข้าตอบแบบวัดการรับรู้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 5 ตัวชี้วัด ๆ ละ 6 ข้อคาถาม รวม 30 ข้อคาถาม ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
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ที่ประชุม
ประธาน
นางสาวนรีรัตน์

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
ประธาน
นางสาวนรีรัตน์
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ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อานาจ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
ระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายน 2564 นั้น
ในการนี้ มีผู้เข้าตอบฯ จานวน 45 คน (ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง
ที่ทางานไม่น้อยกว่า 1 ปี จานวน 43 คน)
รับทราบ
3.6 แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
มอบให้นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตามที่ได้แจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สพม.พงภกรน ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อราชการตามภารกิจของ สพม.พงภกรน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
3 ตัวชี้วัด ๆ ละ 5 ข้อคาถาม รวม 15 ข้อคาถาม ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดาเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2564 นั้น
ในการนี้ มีผู้เข้าตอบฯ จานวน 65 คน (เป้าหมายไม่น้อยกว่า 50 คน)
รับทราบ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
มอบให้นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตามที่แจ้งให้คณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online) ของ สพม.พงภกรน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ที่ 104/2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 จัดทาข้อมูลเพื่อเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2 ตัวชี้วัด รวม 43 ข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
33 ข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
10 ข้อมูล
โดยให้จดั ส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นัน้ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5 นั้น
ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้จัดส่งข้อมูลและได้นาเผยแพร่บนเว็บไซต์
สพม.พงภกรน เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของแบบวัด OIT ข้อ O1-O43
นาเสนอข้อมูลที่จะตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อให้ที่ประชุมร่วม
พิจารณา

-5ประธาน
นางสาวเรวดี
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เชิญผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดนาเสนอข้อมูล
ในฐานะผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด O1 โครงสร้าง เชิญทุกท่านร่วมกันพิจารณาโครงสร้างที่ขึ้นบน
เว็บไซต์

ผอ.กลุ่ม บค.
ประธาน
นางสาวเรวดี
ประธาน
นางสาวเรวดี

นางสาวเรวดี
ประธาน
นางสาวเรวดี
ประธาน
นางสาวจันทรา
ประธาน
นายเกียรติศักดิ์

ประธาน
นายเกียรติศักดิ์
ประธาน
นางสาวนรีรัตน์

ประธาน
นางสาวเรวดี

ข้อความตามโครงสร้างพิมพ์ผิด ให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบอีกครั้ง
โครงสร้างเส้นประมีแค่ ก.ต.ป.น. และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
รับทราบ จะดาเนินการแก้ไข
เชิญผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด O2 นาเสนอข้อมูล
O2 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐานจะประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา จะต้อง
ประกอบไปด้วยชื่อ-สกุล ตาแหน่ง รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail ซึ่งจะเห็นได้ว่ามี
ข้อมูลครบ
O3 อานาจหน้าที่ เชิญทุกท่านร่วมกันพิจารณา
ควรมีการมอบอานาจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รับทราบ จะดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหากกลุ่มไหนมีการมอบอานาจของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แจ้งมายังผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด O3
เชิญผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด O4 นาเสนอข้อมูล
สพม.พงภกรน ได้มีแผนระยะ 3 ปี เป็นปีงบประมาณ 2563-2565 ซึ่งจากแผน
ที่เผยแพร่เป็นฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2564
เชิญผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด O5 นาเสนอข้อมูล
O5 ข้อมูลการติดต่อ ท่านจะเห็นได้ว่า จากที่ สพฐ.กาหนดต้องแสดงข้อมูล
อย่างน้อย คือ ที่อยู่หน่วยงาน ,หมายเลขโทรศัพท์ ,หมายเลขโทรสาร ,E-mail ,แผนที่ตั้ง
หน่วยงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีข้อมูลครบตาม สพฐ. กาหนด
ปีที่แล้วตัวชี้วัด O5 ข้อมูลการติดต่อ ได้คะแนนผ่านเป็นอย่างไร
ปีที่แล้วได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เชิญผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด O6 นาเสนอข้อมูล
ในฐานะที่รับผิดชอบ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปีที่แล้วตัวชี้วัดนี้
สพม.พงภกรน คะแนนที่ได้คือ 0 ปีนี้จึงได้ไปดูตามที่ สพฐ.กาหนด คือ ให้มีกฎหมายที่เป็น
ปัจจุบันอย่างน้อย 6 ตัวกฎหมายรายละเอียดตามหน้าเว็บไซต์ ซึ่งได้ดาเนินการแล้วและมี
กฎหมายอื่น ๆ ของกลุ่ม/หน่วยเพิ่มเติมด้วย โดยของกลุ่มพัฒนาครูฯ ข้อมูลอยู่ที่ e-form
ในปีที่แล้วที่ สพม.พงภกรน ได้คะแนน 0 อาจจะเป็นเพราะกฎหมายอาจจะไม่เป็นปัจจุบัน
อีกทั้งกฎหมายมีจานวนเกินไป ทางคณะกรรมการ สพฐ. อาจจะตรวจยาก
เชิญผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด O7 นาเสนอข้อมูล
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ ของ สพม.พงภกรน. ได้จัดทาเป็น
ปัจจุบันอยู่แล้วตัวชี้วัด O7 จึงไม่มีปัญหาอีกทั้งคะแนนปีที่แล้วได้ 100 คะแนน
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เชิญผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด O8 นาเสนอข้อมูล
O8 Q&A ของ สพม.พงภกรน ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว จะเห็นได้ว่ามีผู้เข้ามา
สอบถาม จานวน 1 คน สอบถามเรื่องกับ E-Money ซึง่ ได้ตอบคาถามไปแล้ว
ถ้าผมไปตอบได้หรือไม่ ต้องทาอย่างไร
ท่านสามารถเข้าไปตอบได้ โดยใส่ชื่อ-สกุล ตาแหน่ง โดยไม่ต้องใส่ E-mail
ใส่ข้อมูลตามฟอร์ม ท่านก็จะสามารถตอบได้แล้วครับ
เชิญผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด O9 นาเสนอข้อมูล
O9 Social Network บนหน้าเว็บไซต์ของ สพม.พงภกรน จะมี Facebook
เชิญผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด O10 นาเสนอข้อมูล
สพม.พงภกรน ได้มีแผนระยะ 1 ปีงบประมาณ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ซึ่งในขณะที่ทาแผนยังไม่เปลี่ยนชื่อ สพม.พงภกรน จึงอยากให้ที่ประชุมพิจารณาว่าต้องใช้
ชื่อ สพม.14 หรือ สพม.พงภกรน
หากตอนที่ทาเป็น สพม.14 ต้องเป็น สพม.14
รับทราบจะดาเนินการแก้ไข
เชิญผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด O11 นาเสนอข้อมูล
สพม.พงภกรน ยังไม่มีรายงานการกากับ ติดตามการดาเนินงาน ประจาปี
รอบ 6 เดือน
หากรายงานต้องรายงานจากโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
โครงการที่ได้ดาเนินการแล้วของกลุ่มอานวยการ คือ โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่ และที่ทราบของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาคือ
โครงการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จะดาเนินการจัดทาให้ค่ะ
เชิญผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด O12 นาเสนอข้อมูล
สพม.พงภกรน ได้มีรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ตามที่อยู่บน
เว็บไซต์
เชิญผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด O13 นาเสนอข้อมูล
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามที่ สพฐ. กาหนด คือต้องแสดงคู่มือ
การปฏิบัติงานจะต้องมีทุกกลุ่ม/หน่วย ตอนนี้ทุกกลุ่มได้ส่งมาทุกกลุ่มแล้ว และคู่มือการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกือบทุกคน
เชิญผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด O14-O15 นาเสนอข้อมูล
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O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ตามที่ สพฐ. กาหนด คือ ประเภทงาน
ให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ให้บริการและผู้รับผิดชอบการให้บริการ ตอนนี้ส่งมาหลายกลุ่มแล้ว แต่บางคนยังขาด
ระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนและชื่อผู้รับผิดชอบในการให้บริการ และคู่มือการให้บริการจะ
ไปเชื่อมโยงกับข้อมูลสถิติการให้บริการ O15 หากกลุ่มไหนส่งคู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ จานวน 3 เรื่อง ต้องมีข้อมูลสถิติการให้บริการ O15 จานวน 3 เรื่อง
เช่นเดียวกัน ขอให้แก้ไขและปรับให้สอดคล้องกัน
ประธาน
เชิญผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด O16 นาเสนอข้อมูล
ผอ.กลุ่ม อก.
O16 รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ปีที่แล้วได้ 0 ในปีนี้ได้ปรับการวิเคราะห์ผลการสารวจละเอียดมากขึ้นเป็น 4 งาน
และแยกรายข้อทุกด้าน
ประธาน
เชิญผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด O17 นาเสนอข้อมูล
นายเกียรติศักดิ์
O17 E-Service บนหน้าเว็บไซต์ของ สพม.พงภกรน ท่านจะเห็นได้ว่าเรามีการ
ให้บริการมากมาย เช่น E-Money ,My-Office, การจองห้องประชุม ฯลฯ
ประธาน
เชิญผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด O18-O20 นาเสนอข้อมูล
นางเสาวรส
O18 แผนการใช้งบประมาณฯ ,O19 รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบ
ประมาณฯ และ O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ ทางผู้รับผิดชอบยังไม่ได้
ดาเนินการ และจะดาเนินการให้และเมื่อเสร็จแล้วจะส่งให้คุณนรีรัตน์ ภายในวันที่ 23
กรกฎาคม 2564
ประธาน
เชิญผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด O21-O24 นาเสนอข้อมูล
นางสาววรัลธรณ์
เนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบ O21 ,O22 ,O23 ได้จัดทาแต่ละตัวชี้วัดและขึ้นหน้า
เว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ตามที่ขึ้นบนเว็บไซต์
รอง ผอ.สพม.พงภกรน (สุวิภา) ควรเอานาข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ O21 ขึ้นก่อน ตามด้วย
O22 และ O23
นางสาววรัลธรณ์
แจ้งนายเกียรติศักดิ์แก้ไข สาหรับ O24 ทาเสร็จแล้วยังไม่ได้ส่งให้นางสาวนรีรัตน์
หลังจากเสร็จการประชุมจะดาเนินการจัดส่งให้
ประธาน
เชิญผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด O25-O28 นาเสนอข้อมูล
นางสาวกัลยาณ์
เนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบ O25-O28 ซึง่ O25 นั้นเป็นการประกาศนโยบายซึ่งได้
ทาร่วมกับกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แล้วได้ให้ ผอ.สพม.พงภกรน ลงนาม
และเผยแพร่บนเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ O26 นั้น กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ทา
ตามนโยบาย ดังนี้
1. การวางแผนกาลังคน
2. การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
3. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งทาง
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กลุ่มบริหารงานบุคคล ยังไม่ได้แยกตามหัวข้อจะทาการแยกตามหัวข้อและส่งไปให้
คุณนรีรัตน์อีกครั้งหนึ่ง เชิญคุณกิตติพงษ์ นาเสนอในส่วนของกลุ่มพัฒนาครูฯ ในส่วนของ O25
ทางกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รับฟิดชอบใน O25 คือ การสรรหา
คนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตซึ่งทางกลุ่มพัฒนาครูฯ ได้ส่งให้คุณนรีรัตน์ ได้ขึ้นบนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว
ในส่วนของ O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทางกลุ่ม
บริหารงานบุคคล ได้จัดทาหลักเกณฑ์ตามที่ สพฐ.ได้แจ้ง และส่งไปให้คุณนรีรัตน์เรียบร้อยแล้ว
สาหรับหลักเกณฑ์ที่กลุ่มบุคคลส่งมา ซึ่งแต่ละหัวข้อมีหลักเกณฑ์เยอะมาก ซึ่งผม
ได้ขึ้นเฉพาะหัวข้อไว้ก่อน และจะขึ้นบนเว็บไซต์ให้แล้วเสร็จ
ในส่วนของ O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี
ทางกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดทารายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว
และขึ้นบนเว็บไซต์แล้ว
O28 ทางกลุ่มพัฒนาครูฯ ได้ส่งไปยังคุณนรีรัตน์ เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่เห็นขึ้นบนเว็บไซต์
หลังจากประชุมเสร็จแล้ว จะดาเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์
เชิญผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด O29-O31 นาเสนอข้อมูล
O29-O31 ได้จัดทาข้อมูลตาม สพฐ. แจ้ง เรียบร้อยแล้ว และได้ขึ้นบนเว็บไซต์
เรียบร้อยแล้ว
O29 ให้ตรวจสอบระยะเวลาดาเนินการ หากยังไม่มีให้เพิ่มเติมให้ครบถ้วน
เชิญผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด O32 นาเสนอข้อมูล
จากการที่ได้ดูหน้าเว็บ ไซต์ จะเห็นได้ว่า O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และสามารถถามไปยัง Facebook ได้ จะใช้ข้อมูลเดียวกันกับ O9
เชิญผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด O33 นาเสนอข้อมูล
สาหรับ O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีนี้ก็ได้ทาเป็นมาตรการเปิด
โอกาสผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน อาทิเช่น ก.ต.ป.น. ,คณะกรรมการ
ดาเนินการโดยครอบครัว การมีส่วนร่วมในการดาเนินการรับนักเรียน , การมีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานการพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น ซึ่งได้เผยแพร่ขึ้น
บนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว
เชิญผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด O34-O43 นาเสนอข้อมูล
O34 เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร ได้ประกาศขึ้นบนเว็บเรียบร้อยแล้ว
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ดาเนินการหรือกิจกรรมที่ได้แสดงให้เห็นถึงการ
ให้ ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒ นา และส่ งเสริมหน่ว ยงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส่ ได้ทาจัดทาเป็นรายงานผล ดังนี้

-9-
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1. การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
2. การประกาศเจตจานง
3. การจัดทา MOU การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ซึง่ ได้ขึ้นบนเว็บเรียบร้อยแล้ว และจะทาดาเนินการจัดทาเพิ่มเติมในส่วนของจดหมายข่าว
และการประชุมเชิงปฏิบัติการ“จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต สพม.พงภกรน”
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สพม.พงภกรน ได้ขึ้นบน
เว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว
O37 การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ยังไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจาก
รอข้อมูลจากหน่วยตรวจสอบภายใน
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ได้ขึ้นหน้าเว็บเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของ
จดหมายข่าวและการประชุมเชิงปฏิบัติการ“จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต สพม.พงภกรน”
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ได้ขึ้นบนเว็บเรียบร้อยแล้ว
O40 รายงานการกากับติตามการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี
รอบ 6 เดือน ได้ขึ้นบนเว็บเรียบร้อยแล้ว
O41 รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี ได้จัดทารายงานผล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ขึ้นบนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ข้อมูล
การวิเคราะห์ผลการประมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ สพม.พงภกรน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ดาเนินการและขึ้นบนเว็บเรียบร้อยแล้ว
O43 ดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เป็นข้อมูลการดาเนินการวิเคราะห์ของ O42 ได้แจ้งให้กลุ่ม/หน่วย ที่เกี่ยวข้องและจัดส่งมา
เพื่อดาเนินการสรุปข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์
ได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลการเผยแพร่บนเว็บไซต์ และมีมติเห็นชอบให้ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ ดังนี้
1. จัดทาข้อมูลข้อใดที่ยังไม่ได้ดาเนินการ และข้อที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม
2. ศึกษารายละเอียดการตอบข้อมูล O1-O43 และจาก ITA Coad เพื่อการตอบ
ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
3. ส่งข้อมูลให้นางสาวนรีรัตน์ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.พงภกรน
ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

-10ระเบียบวาระที่ 5
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เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของ สพท.ออนไลน์(ITA Online) ของ สพม.พงภกรน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
สพม.พงภกรน ครั้งที่ 2/2564 กาหนดการประชุมคณะกรรมการการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online) ของ
สพม.พงภกรน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.พงภกรน
รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 12.10 น.

(นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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รายงานการประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ของ สพม.พงภกรน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.พงภกรน
…………………………………………………….
ผู้มาประชุม จานวน 17 คน
1. นายสมชาย รองเหลือ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
2. นางสุวิภา ตั้งก่อสกุล
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
3. นายนรินธรณ์ เซ่งล้า
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
4. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
5. นางปราณี ประสิว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
6. นางเสาวรส เอ่งฉ้วน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
7. นางสาวโสภณา แป้นปลื้ม
นิติกรปฏิบัติการ
8. นางจิราภรณ์ คงรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
9. นางสาวนัชชา ประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
10.นางสาววรัลธรณ์ อริยธนธีรรัฐ นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
11. นางสาวกัลยาณ์ คาภูมี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
12. นายธีระชล ยอดชู
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
13. นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
14. นายกิตติพงษ์ ละเอียดศิลป์ พนักงานราชการ
15. นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
16. นางสาวศุภรดา รวบรวม นักวิชาการเงินและบัญชี
17. นางสาวปิ่นอนงค์ อักษรศรี พนักงานพิมพ์ดีด
ผู้ไม่มาประชุม จานวน 6 คน
1. นางสาวสุปรียา ไข่มุกข์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
WFH
2. นางจันทณา ช่วยชนะ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ติดราชการ
3. นายศราวุธ เตียวสร้างตระกูล ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ติดราชการ
4. นางสาวเรวดี จุลรอด
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
ลาป่วย
5. นางสาวจันทรา พงษ์ทิพย์พิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
WFH
6. นางสาวประไพ พิกุลผล
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ติดราชการ
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ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 1 คน
นางยุพา อ้าหมาด
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. โดยมีนายสมชาย รองเหลือ ผู้อานวยการสานักงาน-เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานการประชุมฯ และดาเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

ที่ประชุม
ประธาน

ที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ปฏิทินการปฏิบัติงานของ ผอ.สพม.พงภกรน
- วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ในตอนเช้า ประชุมคณะกรรมการการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ฯ ตอนบ่ายประชุม กศจ.พังงา
- จากการที่ประชุม กศจ. 38 ค (2) ให้ ผอ.สพม.พงภกรน ประชุ มบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรา 38 ค (2) ที่ มี ผ ลกระทบ ในวั น ที่ 3 สิ ง หาคม 2564 เวลา 09.30 น.
ประกอบด้ ว ย ผอ.สพม.พงภกรน รอง ผอ.สพม.พงภกรน ผอ.กลุ่ ม บค. เจ้ า หน้ า ที่
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ นิ ติ ก ร ผู้ ที่ มี ผ ลกระทบและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง นี้ สามารถบั น ทึ ก เสนอ
ก่ อ นการประชุ ม และหาข้ อ กฎ หมายมาประกอบกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง และจะให้
ผอ.สพม.พงภกรน ทาอย่างไร ต่อไป
- วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ประชุม สกสค.จังหวัดพังงา
รับทราบ
1.2 เหรียญที่ระลึกสามพระยาบริรักษ์ภูธร อดีตเจ้าเมืองพังงา
ด้วยจังหวัดพังงา ได้จัดทาเหรียญที่ระลึกสามพระยาบริรักษ์ภูธร อดีตเจ้าเมืองพังงา
และขอความร่วมมือส่วนราชการบูชาเหรียญที่ระลึก ดังนี้
1. เหรียญเงิน
ราคา 2,599 บาท/เหรียญ
2. เหรียญนวโลหะ
ราคา 399 บาท/เหรียญ
3. เหรียญอัลปาก้า
ราคา 199 บาท/เหรียญ
4. เหรียญทองแดงและเหรียญทองเหลือง ราคา 99 บาท/เหรียญ
ในส่วนของ สพม.พงภกรน ร่วมเช่าบูชาในวงเงิน 1,000 บาท เมื่อเช่าบูชาแล้วก็
นามาจับสลากให้บุคลากรในสานักงาน
สาหรับพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอนุสาวรีย์สามพระยาบริรักษ์ภูธร อดีตเจ้าเมืองพังงา
ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ในช่วงบ่าย และเชิญชวนร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันดังกล่าว
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี –

-3ระเบียบวาระที่ 3
ประธาน
ผอ.กลุ่ม อก

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
ประธาน
ผอ.กลุ่ม อก
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เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การขยายเวลาการดาเนินงานตามปฏิทินฯ
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ด้วย สพฐ. ขยายเวลาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ITA Online ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การเก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ช่วงระยะเวลา จากวันที่
16 -30 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 16 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2564
รับทราบ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตามที่ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2 ตัวชี้วัด รวม 43 ข้อมูล
ในการประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ของ สพม.พงภกรน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 นั้น
โดยมีตัวชี้วัดที่ต้องแก้ไขและยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามตัวชี้วัดดังนี้
O1 โครงสร้าง
O3 อานาจหน้าที่
O11 รายงานการกากับติดตามการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
O19 รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี
O37 การดาเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
O43 การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้จัดส่งข้อมูลและได้นาเผยแพร่บนเว็บไซต์ สพม.พงภกรน
เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของแบบวัด OIT ข้อ O1-O43 นาเสนอข้อมูลที่
จะตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา
เชิญผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดนาเสนอข้อมูล
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-4จะให้นาเสนอเฉพาะตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นหรือตัวชี้วัดทั้งหมด
เริ่มตั้งแต่ ข้อ O1
ขอเรียนแจ้งนางสาวเรวดีจุลรอด ได้ลาป่วย ผอ.กลุ่ม อก.จึงดาเนินการนาเสนอแทน ข้อ O1
โครงสร้าง จากการประชุมครั้งที่แล้วให้แก้ไขคาผิดซึ่งนางสาวเรวดีได้ทาการแก้ไจเรียบร้อยแล้ว และได้
แก้ไขตรงเส้นประเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ให้คลิกจากหน้าเว็บไม่คลิกตรงลิ้งค์เพื่อดูว่าแต่ละตัวชี้วัดหาเจอหรือไม่ อยู่ตรงไหนของหน้าเว็บไซต์
O2 ข้อมู ล ผู้ บริห าร จาก สพฐ. ได้ก าหนดให้ มี ชื่อ -สกุล รูป เบอร์ โ ทรศัพ ท์
และอีเมล์ ซึ่งทางผู้รับผิดชอบนางสาวเรวดีได้ใส่ข้อมูลครบ กรณี รองวิมพ์วิภา ที่ไปช่วย
ราชการควรมี ข้ อมู ล ของรองวิ ม พ์ วิภ าหรือ ไม่แ ละขอให้ ที่ป ระชุม ช่ ว ยพิ จ ารณา ต้อ งใส่
ข้อความว่าอย่างไร
ในส่วนของความนั้นจะส่งให้นางนรีรัตน์ อีกครั้งหนึ่งค่ะ
รับทราบ
O3 อานาจหน้าที่ จากมติที่ประชุมครั้ งที่แล้ว ให้เพิ่มอานาจหน้าที่ ที่เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ ผอ.สพม.พงภกรน ซึ่งนางสาวเรวดี
ได้แจ้งเวียนบันทึกไปทุกกลุ่มซึ่งกลุ่มที่ส่งมาก็มีไม่ครบทุกกลุ่ม เชิญทุกท่านร่วมกันพิจารณา
จากที่ดูอานาจหน้าที่แต่ละกลุ่มที่ส่งมาและได้ทาการขึ้นเว็บไซต์นั้น นายกิตติพงษ์
ให้ ค วามเห็ น ว่ า ควรจะมี หั ว ข้ อ เรื่ อ งของแต่ ล ะเรื่ อ งของการมอบหมายอ านาจหน้ า ที่
ของแต่ละกลุ่มซึ่งจะทาให้ดูง่ายขึ้น
จะให้นางสาวเรวดีรวบรวมหัวข้อและขึ้นเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งค่ะ
เชิญผู้รับผิดชอบ ข้อ O4 นาเสนอข้อมูล
เนื่องจากนางสาวจันทรา อยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจึงไม่สามารถเดินทางมาทางานได้
เนื่องจากคาสั่งจังหวัดภูเก็ตได้มีการตรวจเข้มในการเข้าออกจังหวัด ทางนางสาวจันทรา
ได้ประสานขออนุญาตกับท่าน ผอ.พงภกรน เรียบร้อยแล้ว
ให้ WFH ได้ และงานจะต้องไม่เสียหาย
ในส่วนของ O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งทางกลุ่ม
นผ. ได้ทาการแก้ไข เป็นชื่อสพม.พงภกรน แล้วเนื่องจากเป็นฉบับปรับปรุง ของปี 2564
ซึ่งตัวชี้วัดนี้ไม่มีปัญหา
เชิญผู้รับผิดชอบ ข้อ O5 นาเสนอข้อมูล
O5 ข้อมูลการติดต่อ ท่านจะเห็นได้ว่า จากที่ สพฐ.กาหนดต้องแสดงข้อมูล
อย่างน้อย คือ ที่อยู่หน่วยงาน ,หมายเลขโทรศัพท์ ,หมายเลขโทรสาร ,E-mail ,แผนที่ตั้ง
หน่วยงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีข้อมูลครบตาม สพฐ. กาหนด
จะเห็นได้ว่าหน้าเว็บข้อมูลการติดต่อ ชื่อ สพม.พงภกรน ยังเป็น สพม.14
ให้ทาการแก้ไขด้วย
รับทราบ

62

ประธาน
นางสาวนรีรัตน์

นายเกียรติศักดิ์

ผอ.กลุ่ม นผ.
นางจิราภรณ์
ประธาน
ผอ.กลุ่ม อก.
ประธาน
นายเกียรติศักดิ์

ประธาน
นายเกียรติศักดิ์
ประธาน
นายเกียรติศักดิ์
ประธาน
ผอ.กลุ่มนผ.

ประธาน

-5เชิญผู้รับผิดชอบ ข้อ O6 นาเสนอข้อมูล
ในฐานะที่รับผิดชอบ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปีที่แล้วตัวชี้วัดนี้
สพม.พงภกรน คะแนนที่ได้คือ 0 ปีนี้จึงได้ไปดูตามที่ สพฐ.กาหนด คือ ให้มีกฎหมายที่เป็น
ปัจจุบันอย่างน้อย 6 ตัวกฎหมายรายละเอียดตามหน้าเว็บไซต์ ซึ่งได้ดาเนินการแล้วและมี
กฎหมายอื่น ๆ ของกลุ่ม/หน่วยเพิ่มเติมด้วย โดยของกลุ่มพัฒนาครูฯ นั้นได้ทาการขึ้นหน้า
เว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว
ต้อ งขอโทษด้ ว ยครับ ส่ ว นที่ ขึ้ นหน้ าเว็บ นั้ นยั งไม่ ส มบูร ณ์ เนื่ องจากข้ อ
กฎหมายกั บ ไฟล์ ที่ ส่ ง มาจ านวนไฟล์ นั้ น ไม่ ต รงกั น จึ ง ไม่ ส ามารถขึ้ น หน้ า เว็ บ ได้ จ าก
ที่เห็นอยู่หน้าเว็บไซต์มีแต่ชื่อเรื่องยังไม่มีข้อมูล
การที่จะส่งมาขึ้นเว็บนั้นข้อมูลต้องเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยจะต้องให้นางสาวนรีรัตน์
ตรวจดูก่อน
ทางกลุ่ มพัฒ นาครู ฯ จะทาการตรวจสอบและจะเขียนเลขกากับให้ ตรงกับไฟล์
เพื่อที่จะให้ดูง่ายขึ้น
เชิญผู้รับผิดชอบ ข้อ O7 นาเสนอข้อมูล
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ ของ สพม.พงภกรน. และร.ร.ในสังกัด
ได้จัดทาเป็นปัจจุบันอยู่แล้ว อีกทั้งยังมีข่าวที่ลงใน E-book อีกด้วย
เชิญผู้รับผิดชอบ ข้อ O8 นาเสนอข้อมูล
O8 Q&A ของ สพม.พงภกรน ตอนนี้ได้ทาการปิดกระดานถามตอบไปก่อน
เนื่ อ งจากเมื่ อ ผมได้ เ ปิ ด กระดานถามตอบนั้ น มี ก ารแฮ็ ค เว็ บ ไซต์ เ กิ ด ขึ้ น ทุ ก ครั้ ง จึ ง ต้ อ ง
หาทางแก้ไขต่อไป
เราสามารถแจ้งความได้หรือไม่
ได้ครับ แต่ไม่เคยไปแจ้งความมาก่อนเลย
เชิญผู้รับผิดชอบ ข้อ O9 นาเสนอข้อมูล
O9 Social Network บนหน้าเว็บไซต์ของ สพม.พงภกรน จะมี Facebook
และ YouTube
เชิญผู้รับผิดชอบ ข้อ O10 – O12 นาเสนอข้อมูล
ขออนุญาตนาเสนอแทนนางสาวจันทรา จากมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว แผนระยะ
1ปีงบประมาณ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งในขณะที่ทาแผนยังไม่เปลี่ยนชื่อ สพม.พงภกรน
ซึ่งนางสาวจันทราจะทาการแก้ไขและจะส่งให้ในวันที่ 29 สิงหาคม 2564 และใน O11
รายงาน การกากับ ติดตามการดาเนินงานประจาปี รอบ 6 เดือน นางสาวจันทราแจ้งว่า
จะส่งให้วันที่ 29 สิงหาคม 2564 เช่นเดียวกัน ส่วน O12 ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
เชิญผู้รับผิดชอบ ข้อ O13 นาเสนอข้อมูล
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-6O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามที่ สพฐ. กาหนด คือต้องแสดงคู่มือ
การปฏิบัติงานจะต้องมีทุกกลุ่ม/หน่วย ตอนนี้ทุกกลุ่มได้ส่งมาทุกกลุ่มแล้ว และคู่มือการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกือบทุกคน ซึ่งคู่มือนั้นจะต้องมีทุกกลุ่ม/หน่วย และ สพม.พงภกรน ยังมี
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รายบุคคลด้วย
การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนั้น จะต้องมีข้อมูลผู้ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ ผอ.กลุ่ มด้ว ย เช่นต้องใส่รูป หรือคู่มือ แต่ห าก ผอ.กลุ่มควบคุมอย่างเดียวไม่ต้อ ง
มีคู่มือการปฏิบัติงานก็ได้
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนั้นควรจะมีคู่มือของผู้อานวยการกลุ่มด้วย
ข้ อ มู ล บุ ค ลากรต้ อ งมี ข้ อ มู ล ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผอ.กลุ่ ม จะมี ก ลุ่ ม ต่ า ง ๆ ดั ง นี้
ที่มีการปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม คือ 1. กลุ่ม สจ. 2. กลุ่ม บส. 3. กลุ่ม พค. 4.กลุ่ม กม.
เชิญผู้รับผิดชอบ ข้อ O14-O15 นาเสนอข้อมูล
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ตามที่ สพฐ. กาหนด คือ ประเภทงาน
ให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ให้บริการและผู้รับผิดชอบการให้บริการ ตอนนี้ส่งมาหลายกลุ่มแล้ว แต่บางคนยังขาด
ระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนและชื่อผู้รับผิดชอบในการให้บริการ และคู่มือการให้บริการ
จะไปเชื่อมโยงกับข้อมูลสถิติการให้บริการ O15 หากกลุ่มไหนส่งคู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ จานวน 3 เรื่อง ต้องมีข้อมูลสถิติการให้บริการ O15 จานวน 3 เรื่อง
เช่นเดียวกัน ขอให้แก้ไขและปรับให้สอดคล้องกัน
กลุ่ม สจ. ให้ปรับ Flow Chart ขั้นตอนการขอซื้อแบบพิมพ์ให้เริ่มกระบวนการ
มาจากของสพม.พงภกรน และเพิ่มระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน ซึ่งขั้นตอน Flow Chart นั้น
ให้อยู่หน้าสุดท้ายเหมือนกลุ่ม บค. เนื่องจากกลุ่มบุคคลทาได้ดี แล้ว และการขออนุญาต
พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา เช่นเดียวกันให้อยู่หน้าสุดท้าย Flow Chart แยกเป็นเรื่อง
แยกเป็นประเภท
ให้มี Flow Chart รวมก่อน และแยกเป็นประเภท
กลุ่ม นผ. Flow Chart นั้นให้ตัดคาว่าเริ่มต้นออกให้ใส่ชื่อเรื่องไปเลย
คู่มือการให้บริการของกลุ่ม บส. เรื่องการออกหนังสือรับรอง ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์
จะให้ตัดออกหรือไม่อย่างไร
จะปรับข้อมูลให้ถูกต้อง และเพิ่มสถิติการให้บริการของกลุ่ม บส. 1 เรื่อง
เชิญผู้รับผิดชอบ ข้อ O16 นาเสนอข้อมูล
O16 รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ปีที่แล้วได้ 0 ในปีนี้ได้ปรับการวิเคราะห์ผลการสารวจละเอียดมากขึ้นเป็น 4 งาน
และแยกรายข้อทุกด้าน
เชิญผู้รับผิดชอบ ข้อ O17 นาเสนอข้อมูล
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นายเกียรติศักดิ์
ประธาน
ผอ.กลุ่ม นผ.
ประธาน
นางเสาวรส
ประธาน
ผอ.กลุ่ม นผ.

ประธาน
นางเสาวรส
ประธาน
นางสาววรัลธรณ์
ประธาน
นายเกียรติศักดิ์
นายกิตติพงษ์
นายเกียรติศักดิ์
นางสาวกัลยาณ์
ประธาน
ผอ.กลุ่ม อก.
นางยุพา
ประธาน
นายเกียรติศักดิ์
ประธาน

-7O17 E-Service บนหน้าเว็บไซต์ของ สพม.พงภกรน ท่านจะเห็นได้ว่าเรามีการ
ให้บริการมากมาย เช่น E-Money ,My-Office, การจองห้องประชุม ฯลฯ
เชิญผู้รับผิดชอบ ข้อ O18 นาเสนอข้อมูล
O18 แผนการใช้งบประมาณ จะเห็นได้ว่าจะเป็นงบบริหารเขตอย่างเดียว
เชิญผู้รับผิดชอบ ข้อ O19-O20 นาเสนอข้อมูล
O19 รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน จะรวมกัน
ทุกงบประมาณตามที่ขึ้นหน้าเว็บไซต์
ลองดูว่างบประมาณเท่ากันหรือไม่
ไม่ เ ท่ า กั น เนื่ อ งจากแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจ าปี จะมี แ ค่ ง บปริ ห าร
อย่างเดียว ส่วนการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือนนั้น เป็นการรายงาน
ที่รวมทุกงบประมาณ
ต้องหมายเหตุไว้ด้วย ว่าแผนมีแต่งบริหาร
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี 2563 เป็นการรายงานผลทุก
งบประมาณตามที่ขึ้นบนหน้าเว็บไซต์
เชิญผู้รับผิดชอบ ข้อ O21-O24 นาเสนอข้อมูล
เนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบ O21 ,O22 ,O23 ได้จัดทาแต่ละตัวชี้วัดและขึ้นหน้า
เว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ตามที่ขึ้นบนเว็บไซต์
เชิญผู้รับผิดชอบ ข้อ O25-O28 นาเสนอข้อมูล
จากมติ ที่ ป ระชุ ม ครั้ ง ที่ แ ล้ ว แจ้ ง ให้ เ พิ่ ม ชื่ อ กลุ่ ม พั ฒ ฯ ตรงแบนเนอร์ ผมได้
ทาการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
จากการที่ตรวจสอบชื่อตรงแบนเนอร์ ยังผิ ดอยู่ให้ แก้ข้อความตรงแบนเนอร์ว่า
“การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล” เพื่อให้ตรงกับชื่อตัวชี้วัดที่ สพฐ.กาหนด
จะดาเนินการแก้ไขให้ต่อไป
เนื่ องจากเป็นผู้ รับผิ ด ชอบ ข้อ O25-O28 ซึ่งได้ดาเนิ นการตามมติที่ ประชุ ม
ครั้งที่แล้วเรียบร้อยตามที่ขึ้นหน้าเว็บไซต์
เชิญผู้รับผิดชอบ ข้อ O29-O31 นาเสนอข้อมูล
O29 ให้ตรวจสอบระยะเวลาดาเนินการ หากยังไม่มีให้เพิ่มเติมให้ครบถ้วน
รับทราบจะแจ้งนางสาวโสภณาแก้ไข
เชิญผู้รับผิดชอบ ข้อ O32 นาเสนอข้อมูล
จากการที่ได้ดูหน้าเว็บ ไซต์ จะเห็นได้ว่า O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และสามารถถามไปยัง Facebook ได้ จะใช้ข้อมูลเดียวกันกับ O9
เชิญผู้รับผิดชอบ ข้อ O33 นาเสนอข้อมูล
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นายธีระชล

นางสาวจิราภรณ์
ประธาน
นางสาวนรีรัตน์

ผอ.กลุ่ม อก.
นางสาวนรีรัตน์

ผอ.กลุ่ม อก.

-8สาหรับ O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีนี้ก็ได้ทาเป็นมาตรการเปิด
โอกาสผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน อาทิเช่น ก.ต.ป.น. ,คณะกรรมการ
ดาเนิน การโดยครอบครัว การมีส่ วนร่วมในการดาเนินการรับนักเรียน , การมีส่ วนร่ว ม
ในการดาเนินงานการพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น ซึ่งได้เผยแพร่
ขึ้นบนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว
ควรจะเพิ่ ม หั ว ข้ อ เพื่ อ จะได้ ท ราบว่ า มาตรการเปิ ด โอกาสผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน มีเรื่องอะไรบ้างอีกทั้งจะทาให้ดูง่ายขึ้น
เชิญผู้รับผิดชอบ ข้อ O34-O43 นาเสนอข้อมูล
O34 เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร ได้ประกาศขึ้นบนเว็บเรียบร้อยแล้ว
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ดาเนินการหรือกิจกรรมที่ได้แสดงให้เห็นถึงการ
ให้ ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒ นา และส่ งเสริมหน่ว ยงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส่ ได้ทาจัดทาเป็นรายงานผล ดังนี้
1. การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
2. การประกาศเจตจานง
3. การจัดทา MOU การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ซึง่ ได้ขึ้นบนเว็บเรียบร้อยแล้ว และจะทาดาเนินการจัดทาเพิ่มเติมในส่วนของจดหมายข่าว
และการประชุมเชิงปฏิบัติการ“จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต สพม.พงภกรน”
เนื่องด้วย O35 และ O38 การตอบแบบตัวชีว้ ัดนั้นจะมีความคล้ายกัน โดยสามารถใช้
การตอบร่วมกันได้
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี ได้จัดทารายงานการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สพม.พงภกรน ได้ขึ้นบน
เว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว
O37 การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ยังไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจาก
รอข้อมูลจากหน่วยตรวจสอบภายใน
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ได้ขึ้นหน้าเว็บเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของ
จดหมายข่าวและการประชุมเชิงปฏิบัติการ“จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต สพม.พงภกรน”
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ลงนามโดยรองสุวิภา และได้ส่งแผนไปยัง
สพฐ.แล้ว ปีนี้เราได้เงินจากโครงการฯ 80,000 บาท และได้ขึ้นบนเว็บไซต์เรียบร้อย แล้ว
จากการเขียนไปในแผนดังกล่าวจากการไปประชุมเราได้เขียนไป 100,000 บาท
แต่ได้รับจัดสรร 80,000 บาท งบประมาณที่ได้มานั้นจะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับคะแนน
ผลการประเมิน ITA
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นางสาวนรีรัตน์

รองสุวิภา

นางสาวนรีรัตน์

รองสุวิภา
รองสุวิภา
นางสาวนรีรัตน์
ที่ประชุม

-9O40 รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี
รอบ 6 เดือน เป็นการรายงานผลที่เราได้จัดกิจกรรมในรอบ 6 เดือนตั้งแต่ เดือน ต.ค. 63 –
มี.ค. 64 และได้ขึ้นบนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว
O41 รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี ได้จัดทารายงานผล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งได้รายงานผลรวมกับกลุ่มนิเทศฯ เนื่องจาก ปี2563 ตอนเขียน
แผนได้เขียนรวมกับโครงการโรงเรียนสุจริต เมื่อรายงานผลต้องเอาโครงการของกลุ่มนิเทศฯ ด้วย
และได้ขึ้นบนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ข้อมูล
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ สพม.พงภกรน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ดาเนินการและขึ้นบนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว
จากการที่ได้ตรวจสอบดูจะเห็ นได้ว่า ในข้อ 5 ข้อเสนอแนะในการทากิจกรรม
เพื่อให้ตรงกับที่ สพฐ.กาหนด ควรใช้คาว่า “มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน หน่วยงานให้ดีขึ้น”
O43 ดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เป็นข้อมูลการดาเนินการวิเคราะห์ของ O42 ได้แจ้งให้กลุ่ม/หน่วย ที่เกี่ยวข้องและจัดส่งมา
เพื่อดาเนินการสรุปข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์
ให้ปรับแก้ไขข้อความ O42 ในส่วนของแนวทางการการพัฒนานาไปสู่การปฏิบัติ
ให้มีความกระชับถูกต้อง
จากการที่ได้ตรวจสอบหน้าเว็บไซต์ จะเห็นได้ว่ายังไม่มีการเรียงการตอบแบบวัด
OIT ตามที่ สพฐ กาหนด ขอให้ที่ประชุมช่วยกันพิจารณาว่า หัวข้อที่ใช้ควรจะเป็นหัวข้อย่อยไหน
ควรใช้หัวข้อใหญ่
รับทราบ และได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลการเผยแพร่บนเว็บไซต์ และมีมติเห็นชอบ
ให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการ ดังนี้
1. จัดทาข้อมูลข้อใดที่ยังไม่ได้ดาเนินการ และข้อที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม ให้
ถูก ต้อ งครบถ้ว นตามรายละเอีย ดข้ อมู ล ที่ จ ะเผยแพร่ บ นเว็ บไซต์ ตามคู่ มื อการประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใส ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ปรับเปลี่ยนการนาข้อมูลเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ให้ดูได้ง่ายขึ้น
3. ส่งข้อมูลให้นางสาวนรีรัตน์ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.พงภกรน
ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2564

-10ระเบียบวาระที่ 5

ประธาน

ที่ประชุม
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เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของ สพท.ออนไลน์(ITA Online) ของ สพม.พงภกรน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
สพม.พงภกรน กาหนดการประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online) ของ สพม.พงภกรน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2564 ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.พงภกรน
รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 12.10 น.

(นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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รายงานการประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ของ สพม.พงภกรน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ครั้งที่ 3/2564
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564
ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.พงภกรน
…………………………………………………….
ผู้มาประชุม จานวน 15 คน
1. นายสมชาย รองเหลือ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
2. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
3. นางสาวเรวดี จุลรอด
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
4. นางเสาวรส เอ่งฉ้วน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
5. นางจิราภรณ์ คงรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
6. นางสาวนัชชา ประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
7. นางสาวจันทรา พงษ์ทิพย์พิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
8. นางสาวกัลยาณ์ คาภูมี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
9. นางสาววรัลธรณ์ อริยธนธีรรัฐ นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
10. นางสาวโสภณา แป้นปลื้ม นิติกรปฏิบัติการ
11. นายธีระชล ยอดชู
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
12. นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
13. นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
14. นางสาวศุภรดา รวบรวม นักวิชาการเงินและบัญชี
15. นางสาวปิ่นอนงค์ อักษรศรี พนักงานพิมพ์ดีด
ผู้ไม่มาประชุม จานวน 5 คน
1. นางสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ติดราชการ
2. นายนรินธรณ์ เซ่งล้า รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ติดราชการ
3. นางสาวสุปรียา ไข่มุกข์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
WFH
4. นางปราณี ประสิว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
WFH
5. นายกิตติพงษ์ ละเอียดศิลป์ พนักงานราชการ
ติดราชการ
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 1 คน
นางยุพา อ้าหมาด
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

-2เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. โดยมีนายสมชาย รองเหลือ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานการประชุมฯ และดาเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

ที่ประชุม
ประธาน

ที่ประชุม
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เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 สถานการณ์ Covid-19
เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-19 กาลั งระบาดหนัก ทั้งจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต
ต้ อ งระมั ด ระวั ง ถึ ง จะฉี ด วั ค ซี น แล้ ว ก็ ต าม และมาตรการเข้ า -ออก ของจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
ยังคงเหมือนเดิม โดยต้องตรวจก่อนเข้าจังหวัดภูเก็ต
รับทราบ
1.2 ปฏิทินการปฏิบัติงานของ ผอ.สพม.พงภกรน
- วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ประชุม ว21 กับสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพังงาและประชุมโครงการโรงเรียนสุจริต ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การศึกษา
- วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย
สพม.พงภกรน
- วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ประชุมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจาก
คาวินิจฉัยของศาลปกครอง โดยประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเขา
งุ้ม สพม.พงภกรน
- วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ประชุม กรอบอัตรากาลั งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค (2)
- วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ประชุม อ.ก.ศ.จ.พังงา
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ฝ่ายเลขาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตามที่ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2 ตัวชี้วัด รวม 43 ข้อมูล
ในการประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ของ สพม.พงภกรน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 นั้น
โดยมีตัวชี้วัดที่ต้องแก้ไขและยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามตัวชี้วัดดังนี้

ประธาน
ผอ.กลุ่ม อก

-3-

ประธาน
ผอ.กลุ่ม อก.
ผอ.กลุ่ม อก.
ประธาน
นางสาวเรวดี
ประธาน
นายธีระชล
ประธาน
ผอ.กลุ่ม อก.
ผอ.กลุ่ม อก.
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O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อานาจหน้าที่
O10 แผนปฏิบัติราชการ
O11 รายงานการกากับติดตามการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
O19 รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริการ
O37 การดาเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
O38 การส่งเสริมวัฒนธรรม
O41 รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจาปี
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ จั ดส่ งข้ อมู ลและได้ น าเผยแพร่ บนเว็ บไซต์ สพม.พงภกรน
เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของแบบวัด OIT ข้อดังกล่าวข้างต้น นาเสนอ
ข้อมูลที่จะตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา
เชิญผู้รับผิดชอบข้อนาเสนอข้อมูล
O1 ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
O2 ข้ อมู ลผู้ บริ หาร ในมติ ที่ประชุมครั้ งที่ แล้ ว ให้ แก้ ข้อมูลรองวิ มพ์ วิภ า ที่ไ ปช่ ว ย
ราชการ จะเห็นได้ว่าผู้รับผิดชอบได้ทาการแก้ไขแล้ว
เชิญผู้รับผิดชอบแต่ละข้อนาเสนอข้อมูล
O3 อานาจหน้าที่จากมติที่ประชุมครั้งที่แล้วให้ทาการจัดเรียงอานาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบ
จากเลขาธิการ กพฐ. ตามกลุ่มเรียบร้อยแล้ว
อานาจหน้าที่การการจัดทาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) เป็นอานาจตามคาสั่งของใคร
เป็นอานาจตามคาสั่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เพิ่ มอ านาจหน้ าที่ การการจั ด ท าระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ด้วย
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อนี้ไม่มีปัญหา
O5-O9 ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
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ผอ.กลุ่ม อก.
นางสาวจันทรา
ผอ.กลุ่ม อก.
ผอ.กลุ่ม อก.
นางสาวกัลยาณ์
ผอ.กลุ่ม อก.
นางเสาวรส
ผอ.กลุ่ม อก.
ผอ.กลุ่ม อก.
นางเสาวรส
นางสาวจิราภรณ์

นางเสาวรส

ผอ.กลุ่ม อก.
ผอ.กลุ่ม อก.

ผอ.กลุ่ม อก.
ผอ.กลุ่ม อก.

นางยุพา
ผอ.กลุ่ม อก.
ผอ.กลุ่ม อก.
ผอ.กลุ่ม อก.
ผอ.กลุ่ม อก.

-4O10 แผนการดาเนินงานประจาปี ขาดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
O11 ยังไม่ได้จัดทา
O12-14 ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ได้ปรับเรียบร้อยแล้ว แต่ยังเหลือกลุ่ม บส.
ได้เรื่องของข้อมูลสถิติการออกหนังสือรับรอง
จะเห็นได้ว่าชื่อ สพม.พงภกรน ได้ผิดอยู่ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
จะให้นางสาวปิ่นอนงค์ปรับแก้ให้อีกครั้งค่ะ
จะให้นายอรรถพล ทาเพิ่มให้ค่ะ
O16-O17 ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
O18-O19 ต้ อ งเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ส อดรั บ กั น จะเห็ น ได้ ว่ า ข้ อ มู ล ยั ง ไม่ ส อดรั บ กั น
กับที่ สพฐ.กาหนด
จากที่ สพฐ. กาหนด งบอุดหนุนเราไม่สามารถวางแผนได้ เนื่องจากเราสามารถ
เร่งรัดการจ่ายได้ แต่ไม่สามารถวางแผนได้
งบอุดหนุน และงบบุคลากรไม่สามารถวางแผนได้ ที่วางแผนได้คืองบดาเนินงาน
งบลงทุนก็ติดตรงงวดงาน ที่ทาได้คือใส่ ค่าครุภัณ ฑ์ สานักงานใน O18 เพื่อให้ สอดรับ
กับ O19
จากมติที่ประชุมครั้งที่แล้วให้ใส่หมายเหตุ ถ้าจะเป็นการปรับ O18 ให้สอดรับกับ
O19 คือใส่หมายเหตุว่าเฉพาะงบดาเนินงาน และเพิ่ม ค่าครุภัณฑ์สานักงาน จะทาการเพิ่ม
ใหม่ให้ค่ะ
O20-O28 ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากมติที่
ประชุมครั้งที่แล้วให้เพิ่มระยะเวลาดาเนินการ ตรง Flow Chart ซึ่งผู้รับผิดชอบนางสาว
โสภณาได้ทาการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
O30 ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบนั้น ตามที่สพฐ.
กาหนดมา จะเห็นได้ว่ายังไม่ตรงตามประเด็น ให้ผู้รับผิดชอบนางสาวโสภณา ได้ทาการ
แก้ไขให้ตรงตามประเด็นด้วย
จะแจ้งนางสาวโสภณา ทาการแก้ไขค่ะ
O32-O34 ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ได้ทาการแก้ไขเพิ่มข้อมูลกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว
O36 ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
O37 การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งจะสอดรับกับ O36 และ
นางชฎาธาร ได้ทาข้อมูลส่งมายังผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเรียบร้อยแล้ว
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ผอ.กลุ่ม อก.
ผอ.กลุ่ม อก.
ผอ.กลุ่ม อก.
ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5
ประธาน

ที่ประชุม

-5O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ได้ทาการแก้ไขเพิ่มข้อมูลกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งเมื่อตอบแบบวัด OIT จะเพิ่มเติมภาพข่าวที่เกี่ยวข้องไปด้วย
O39-O41 ได้ทาการขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ได้ทาการแก้ไขตามมติ
ที่ประชุมครั้งที่แล้วเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง O42 จะสอดรับกับ O43 จะเห็นได้ว่า O43 ได้จัดทาเรียบร้อยแล้ว
รับทราบ และได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลการเผยแพร่บนเว็บไซต์ และมีมติเห็นชอบ
ให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการ แก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนดังต่อนี้
1. O3 เพิ่มอานาจหน้าที่การจัดทาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
2. O10 เพิ่มคานา สารบัญ และโครงการ 29 โครงการ
3. O11 จัดทารายงานการกากับ ติดตามการดาเนินงาน ประจาปี รอบ 6 เดือน
4. O15 เพิ่มสถิติการออกหนังสือรับรอง ของกลุ่ม บส. และแก้ไขข้อความสถิติ
กลุ่ม สจ. ชื่อ สพม.พงภกรน ให้ถูกต้อง
5. O18 เพิ่ ม หมายเหตุ ง บด าเนิ น งาน และงบลงทุ น ค่ าครุ ภัณ ฑ์ ส านั กงาน
เพื่อให้สอดรับกับ O19
7. ส่งข้อมูลให้นางสาวนรีรัตน์ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ สพม.พงภกรน
ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ภายในเวลา 12.00 น.
เรื่องอื่น ๆ
5.1 งบประมาณเหลือจ่ายปลายปี
เพื่อให้การบริหารจัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงขอให้แต่ละกลุ่ม/หน่วย สพม.พงภกรน ไปดูงบประมาณของแต่ละกลุ่ม/หน่วย
และงานที่ จ ะด าเนิ น การหรื อ วั ส ดุ ที่ มี ค วามจะเป็ น จะต้ อ งใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
เพื่อนาเข้าที่ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วยในวันที่ 11 สิงหาคม 2564
รับทราบ

เลิกประชุม เวลา 15.30 น.
(นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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รายงานการส่งลิงค์ การตอบแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

รายงานการส่งลิงค์ การตอบแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT
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ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
หัวข้อประเมิน

Link1

Link2

Link3

Link4

ข้อมูลพืน้ ฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน

http://www.sesao14.go.th/wp/โครงสร ้าง-อานาจหน ้าที่

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

http://www.sesao14.go.th/wp/ผู ้บริหาร-สพม-14-2

O3 อานาจหน้าที่

http://www.sesao14.go.th/wp/โครงสร ้าง-อานาจหน ้าที่

http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O3.pdf

O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

http://www.sesao14.go.th/back/Plan.php

http://myoffice.sesao14.go.th/myoffice/2564/data/tkk9/25640714_103646_6878.pdf

O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

http://www.sesao14.go.th/wp/ข ้อมูลการติดต่อ

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

http://www.sesao14.go.th/back/Laws.php

http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O6_01.pdf

http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O6_02.pdf

myoffice.sesao14.go.th/news/sesao14_all.php

http://www.sesao14.go.th/back/newses.php

http://www.sesao14.go.th/back/newsho.php

O8 Q&A

www.sesao14.go.th/wp/

http://myoffice.sesao14.go.th/webboard/main_webboard.php

O9 Social Network

https://www.facebook.com/sesao14

www.sesao14.go.th/wp/

O10 แผนดาเนินงานประจาปี

http://www.sesao14.go.th/back/Plan.php

http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O10.pdf

O11 รายงานการกากับติดตามการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน

http://www.sesao14.go.th/back/Plan.php

http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O11.pdf

O12 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี

http://www.sesao14.go.th/back/annualReport_main.php

http://www.sesao14.go.th/back/files/annualReport2563.pdf

http://www.sesao14.go.th/wp/ผู ้บริหาร-สพม-14/

http://www.sesao14.go.th/back/manual.php

http://www.sesao14.go.th/back/law_main.php

O14 มาตรฐานการให้บริการ

http://www.sesao14.go.th/back/manual.php

http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O14_service.pdf

http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O14_personal.pdf

http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O14_promo.pdf

O15 ข้อมูลเชิงสถิตกิ ารให้บริการ

http://www.sesao14.go.th/back/manual.php

http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O15.pdf

O16 รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ

http://www.sesao14.go.th/back/QRcode.php

http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O16.pdf

O17 E-Service

http://www.sesao14.go.th/wp/

http://myoffice.sesao14.go.th/myoffice/2564/

http://www.sesao14.go.th/emoney/money/index.php

http://www.sesao14.go.th/back/B1.php

http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O1.pdf

http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O3_1.pdf

http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O3_08.pdf

http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O6_03.pdf

ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

http://www.sesao14.go.th/wp/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8
https://www.youtube.com/channel/UCYuL9iWmbpL4YnrxX6SndDg

แผนดาเนินงาน

การปฏิบตั งิ าน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
การให้บริการ

แผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปี
O18 แผนการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปี

http://www.sesao14.go.th/back/Plan.php

http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O18.pdf

O19 รายงานการกากับติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณ รอบ 6 เดืhttp://www.sesao14.go.th/back/Plan.php
อน

http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O19.pdf

O20 รายงานผลการใช้จา่ ยงบประมาณประจาปี

http://www.sesao14.go.th/back/Plan.php

http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O20.pdf

http://www.sesao14.go.th/back/fiance.php

http://1.179.228.99/hotnews/schoolfile/20210106-112318_6.pdf

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสhttp://www.sesao14.go.th/back/fiance.php
ดุ

http://1.179.228.99/hotnews/schoolfile/20210807-152242_66.pdf

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

http://www.sesao14.go.th/back/fiance.php

http://myoffice.sesao14.go.th/myoffice/2564/data/tkk9/25640706_135120_0175.pdf
http://myoffice.sesao14.go.th/myoffice/2564/data/tkk9/25640706_134905_4684.pdf
http://myoffice.sesao14.go.th/myoffice/2564/data/tkk9/25640706_134905_3794.pdf

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี

http://www.sesao14.go.th/back/fiance.php

http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O24.pdf

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

http://www.sesao14.go.th/back/personnel.php

http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O25.pdf

O26 การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

http://www.sesao14.go.th/back/personnel.php

http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O26.pdf

http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O26_1.pdf

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

http://www.sesao14.go.th/back/personnel.php
http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O28.pdf

http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O28_1.pdf

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปีhttp://www.sesao14.go.th/back/personnel.php

http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O26_2.pdf

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบตั กิ ารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O29.pdf

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

http://www.sesao14.go.th/wp/

O31 ข้อมูลเชิงสถิตเิ รื่องร้องเรียนการทุจริตประจาปี

http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O31.pdf

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj-i9XxeozejDiHZ4K6YVIM_Hnx8FslV8BCN0m2Q6mIBfH1A/viewform

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

http://www.sesao14.go.th/wp/

http://myoffice.sesao14.go.th/webboard/main_webboard.php

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O33.pdf

http://myoffice.sesao14.go.th/news/story.php?id=91

http://myoffice.sesao14.go.th/news/story.php?id=89

http://myoffice.sesao14.go.th/news/story.php?id=77

O34 เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร

http://www.sesao14.go.th/wp/

http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O34.pdf

http://myoffice.sesao14.go.th/news/story.php?id=166

http://myoffice.sesao14.go.th/news/story.php?id=216

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O35.pdf

http://myoffice.sesao14.go.th/news/story.php?id=166

http://myoffice.sesao14.go.th/news/story.php?id=216

http://myoffice.sesao14.go.th/news/story.php?id=213

http://myoffice.sesao14.go.th/news/story.php?id=216

http://myoffice.sesao14.go.th/news/story.php?id=217

http://myoffice.sesao14.go.th/news/story.php?id=166

เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพือ่ การป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี

http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O36.pdf

O37 การดาเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต

http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O37.pdf

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O38.pdf

แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันการทุจริตประจาปี

http://myoffice.sesao14.go.th/myoffice/2564/data/tkk3/25640623_093552_2513.pdf

O40 รายงานการกากับติดตามการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจ
http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O40.pdf
าปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี

http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O41.pdf

มาตรการภายในเพือ่ ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O42.pdf
O43 การดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่http://www.sesao14.go.th/back/files/64/OIT/O43.pdf
งใสภายในหน่วยงาน

75

รายงานการส่งลิงค์ การตอบแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ตามช่องทางที่สพฐ. กาหนด
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รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
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รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

กิจกรรมที่

รายการ

1

เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ สพม.พงภกรน
ในการต่อต้านการทุจริต
- ค่าป้ายตราสัญลักษณ์โครงการโรงเรียนสุจริต/สพม.พงภกรน
- ค่าเสื้อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต สพม.พงภกรน
- ค่าจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ /สื่อ Online ฯลฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "จิตอาสา พอเพียง ต้านทุจริต
สพม.พงภกรน” เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
จานวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท/คน จานวน 51 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
จานวน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท/คน จานวน 50 คน
- ค่าอาหารกลางวัน วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 จานวน
1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท/คน จานวน 51 คน
- ค่าอาหารกลางวัน วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 จานวน
1 มือ้ ๆ ละ 120 บาท/คน จานวน 50 คน
- ค่าวัสดุ/เอกสารการประชุม

2

3

ประชุมคณะกรรมการการประเมิน ITA Online
สพม.พงภกรน
- ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564
- ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
- ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564
รวม
รวมทั้งสิ้น

สถานการณ์ดาเนินงาน/งบประมาณ (บาท)
ยังไม่
กาลัง
ดาเนินการ
ดาเนินการ ดาเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว

15,000.9,520.10,325.

3,570.3,500.6,120.6,000.24,775.
-

-

560.560.80,000.-

630.79,440.-
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รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

ตามช่องทาง www.uprightschool.net ที่สพฐ. กาหนด

** หมายเหตุ การรายงานงบประมาณ จะต้องรายงานร่วมกับโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต ในส่วนของ (กิจกรรมสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ได้รายงานผลในระบบเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลการประเมิน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส่การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2564
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564

ผลคะแนน ITA/ระดับ
70.95
(ระดับสูง)
72.35
(ระดับสูง)
81.48
(ระดับสูงมาก)
82.30
(ระดับสูงมาก)
78.79
(ระดับ B)
76.71
(ระดับ B)
89.21
(ระดับ A)

พัฒนาการ
-

ผลต่างของคะแนน ITA
-

ลาดับที่
-

เพิ่มขึ้น

+1.40

199

เพิ่มขึ้น

+9.13

165

เพิ่มขึ้น

+0.82

141

ลดลง

- 3.51

199

ลดลง

- 2.08

194

เพิ่มขึ้น

+12.5

181

79

