๔.๑
คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครรำชสีมำ
ที่
/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครรำชสีมำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
………………………………………….
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ระบุว่า “ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
ให้ ความร่ วมมื อและเข้ าร่ วมการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ นงานของหน่วยงานภาครั ฐใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด...”
สานักงาน ป.ป.ช. ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้ องกั บ
คุณธรรม ความโปร่งใสและการทุจริ ต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริ ตทางตรงและการทุจริ ตทางอ้อม รวมไปถึงบริ บท
แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือ
ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ (OIT) ในตัวชี้วัดที่ 9
การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต จานวน 43 ข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยการเผยแพร่ข้อมูลแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน
และการดาเนินงานของหน่วยงาน และความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริต ในหน่วยงานให้ลดน้อยลง
หรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เพื่อให้การดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประกอบด้วย
๑. นางสาวรัตติมา พานิชอนุรกั ษ์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ประธานกรรมการ
๒. นางสาวมะลิวัน มาเหง่า รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา รองประธานกรรมการ
๓. นางจารุวรรณ บุญโต
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
กรรมการ
๔. นายทวีศักดิ์ สมนอก
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา
กรรมการ
๕. นางสุวรรณี ศิริวัฒน์
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
๖. นางนฤพร หล่าสกุล
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
๗. นางสิริลักษณ์ กระมลวงษ์ ผู้อานวยการกลุุมส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
๘. นางสาวอุทัยวรรณ จรสูงเนิน ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
๙. นางกนกนาตย์ คุณาเศรษฐ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุม่ บริหารการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
๑๐. นายกอปรเชษฐ จิตละม่อม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุม่ กฎหมายและคดี
กรรมการ
๑๑. นายสุรชาติ สว่างพลกรัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุม่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการ
๑๒. นายปุณณวิข ยุระวงศ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุม่ อานวยการ
กรรมการ
13. นายธนกร วราวิทยาวุฒิ
ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติหน้าทีผ่ อู้ านวยการกลุ่มการจัดการศึกษาทางไกล
กรรมการ
๑4. นายบัณฑิต ชนะชัย ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ

-2๑5. นายจักรพงษ์ พร่องพรมราช ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
๑6. นางสาววารุณี จินาพร
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
๑7. นายสุกฤษฎิ์ ดียิ่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ

คณะกรรมกำรมีหน้ำที่
1. ให้คาปรึกษา เสนอแนะวิธีการดาเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
2. กากับ ติดตาม และเร่งรัด การดาเนินงานของผู้รับผิดชอบตามลักษณะข้อมูล
3. กลั่นกรอง และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จานวน 48 ข้อมูล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามลักษณะข้อมูลที่กาหนดก่อนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency
Assessment (OIT)
2. คณะกรรมกำรจัดทำข้อมูลกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ Open Data Integrity and Transparency
Assessment (OIT) จำนวน 43 ข้อมูล ประกอบด้วย
ข้อมูล/รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
กำรเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1: โครงสร้างหน่วยงาน
กลุม่
: โครงสร้างหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดการ
นายปุณณวิช ยุระวงศ์
อานวยการ
แบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน
นางนภาพร ทุ่งกลาง
O2: ข้อมูลผู้บริหาร
นางสาวจิระประภา ศรีหาพงษ์
: ข้อมูลผู้บริหาร อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ชื่อ–นามสกุล
นางสาววงศ์วิไล ภูมีศรี
และตาแหน่ง ของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด
นางสาวสุรัชดา เทพวงศ์
O3: อานาจหน้าที่
นายสุกฤษฏิ์ ดี่ง
ยิ่
: จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน นางสาวเมลดา อยู่วิจิตร
ตามที่กฎหมายกาหนด เช่น การแบ่งส่วนราชการภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 เป็นต้น
O4: แผนพัฒนาหน่วยงาน
นางสุวรรณี ศิริวัฒน์
กลุ่มนโยบาย
: แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางจรีรัตน์ สุขวัฒนกุล
และแผน
จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาหน่วยงานมากกว่า 1 ปี พร้อม นางอารมณ์ รักไธสง
รายละเอียด
นางสาวจิตราวดี ศิริมนตรี
นางสาวจงมณี บรรยง
นางสาวไพรินทร์ สุขกาปัง

ข้อมูล/รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
กำรเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O5 : ข้อมูลการติดต่อ
: อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 1) ที่อยู่ 2) หมายเลขโทรศัพท์
3) หมายเลขโทรสาร 4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–Mail)
5) แผนที่ตั้งของหน่วยงาน

O6: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
: จะต้องมีกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ
ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เช่น
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พ.ศ. 2550
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2553 เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์
O7: ข่าวประชาสัมพันธ์
: จะต้องมีข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตาม
อานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

-๓ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

นายปุณณวิช ยุระวงศ์
นางนภาพร ทุ่งกลาง
นางสาวจิระประภา ศรีหาพงษ์
นางสาววงศ์วิไล ภูมีศรี
นางสาวสุรัชดา เทพวงศ์
นายสุกฤษฏิ์ ดี่ง
ยิ่
นางสาวเมลดา อยู่วิจิตร
นายธนกร วราวิทยาวุฒิ
นายสุรศักดิ์ ไขกิ่ง
นางสาวพามิลา เพชรอ่วม
จ.ส.ท.สมิทธิ์ พุ่มยี่สุ่น
นายบัณฑิต ชนะชัย
นางนฤพร หล่าสกุล
นางสุวรรณี ศิริวัฒน์
นางสิริลักษณ์ กระมลวงษ์
นางสาวอุทัยวรรณ จรสูงเนิน
นายกอปรเชษฐ จิตละม่อม
นางกนกนาตย์ คุณาเศรษฐ
นายปุณณวิช ยุระวงศ์
นายสุรชาติ สว่างพลกรัง
นายธนกร วราวิทยาวุฒิ

กลุ่ม
อานวยการ
และกลุ่ม
ส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

นางสุรรณา ธรรมโม
จ.ส.ท.สมิทธิ์ พุ่มยี่สุ่น
นางสร้อยทอง สืบสหการ
นางสาวกัลยวรรธน์ วีระพงษ์
นางสาวจิระประภา ศรีหาพงษ์
นางสาวจิตราวดี ศิริมนตรี
นางพจนีย์ อ้นสุวรรณ
นางสาวพิมพ์ลดา เลขนอก
นางดวงมณี สดทะเล
นายวีระฉัตร ฟักโคกกรวด

ทุกกลุ่ม

ทุกกลุ่ม

-4ข้อมูล/รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
กำรเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O7: ข่าวประชาสัมพันธ์ (ต่อ)
: จะต้องมีข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตาม
อานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O8: Q&A
: จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
สอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบ
ข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่าน
ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน
O9: Social Network
: จะต้องเป็นช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook Twitter Instagram
Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซด์ของ
หน่วยงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนดาเนินงาน
O10: แผนดาเนินงานประจาปี
: จะต้องมีข้อมูลแผนการดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด
O11: รายงานการการกับติดตามการดาเนินงาน
ประจาปี รอบ 6 เดือน
: จะต้องมีข้อมูลแสดงว่าหน่วยงานมีการกากับติดตาม
การดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนดาเนินงานเป็นข้อมูลระยะ
6 เดือนแรก ของบประมาณ พ.ศ. 2563
O12: รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
: จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานประจาปีของ
หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

นายปุณณวิช ยุระวงศ์
นางนภาพร ทุ่งกลาง
นางสาวจิระประภา ศรีหาพงษ์
นางสาววงศ์วิไล ภูมีศรี
นางสาวสุรัชดา เทพวงศ์
นายสุกฤษฏิ์ ดี่ง
ยิ่
นางสาวเมลดา อยู่วิจิตร
นายธนกร วราวิทยาวุฒิ
นายสุรศักดิ์ ไขกิ่ง
นางสาวพามิลา เพชรอ่วม
จ.ส.ท.สมิทธิ์ พุ่มยี่สุ่น

กลุ่ม
อานวยการ
และกลุ่ม
ส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกล
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

นางสุวรรณี ศิริวัฒน์
นางจรีรัตน์ สุขวัฒนกุล
นางอารมณ์ รักไธสง
นางสาวจิตราวดี ศิริมนตรี
นางสาวจงมณี บรรยง
นางสาวไพรินทร์ สุขกาปัง

กลุ่มนโยบาย
และแผน

-5ข้อมูล/รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
กำรเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงาน
การปฏิบัติงาน
O13: คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
: จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานราชการรายบุคคล
ทุกกลุ่มงาน พร้อมรายละเอียด

การให้บริการ
O14: คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
: จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ที่ผู้มารับ
บริการจะต้องรับทราบ ซึ่งประกอบด้วย ประเภทการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลา
ที่ใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ
O15: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องมีข้อมูลสถิติการ
ให้บริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน และ
จะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O16: รายงานผลการสารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ
: รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ
จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ
ตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

ผู้รับผิดชอบ

นายบัณฑิต ชนะชัย
นางนฤพร หล่าสกุล
นางสุวรรณี ศิริวัฒน์
นางสิริลักษณ์ กระมลวงษ์
นางสาวอุทัยวรรณ จรสูงเนิน
นายกอปรเชษฐ จิตละม่อม
นางกนกนาตย์ คุณาเศรษฐ
นายปุณณวิช ยุระวงศ์
นายสุรชาติ สว่างพลกรัง
นายธนกร วราวิทยาวุฒิ

หมายเหตุ

ทุกกลุ่ม

นายบัณฑิต ชนะชัย
นางนฤพร หล่าสกุล
นางสุวรรณี ศิริวัฒน์
นางสิริลักษณ์ กระมลวงษ์
นางสาวอุทัยวรรณ จรสูงเนิน
นายกอปรเชษฐ จิตละม่อม
นางกนกนาตย์ คุณาเศรษฐ
นายปุณณวิช ยุระวงศ์
นายสุรชาติ สว่างพลกรัง
นายธนกร วราวิทยาวุฒิ

ทุกกลุ่ม

นายปุณณวิช ยุระวงศ์
นางนภาพร ทุ่งกลาง
นางสาวจิระประภา ศรีหาพงษ์
นางสาววงศ์วิไล ภูมีศรี
นางสาวสุรัชดา เทพวงศ์
นายสุกฤษฏิ์ ดี่ง
ยิ่
นางสาวเมลดา อยู่วิจิตร

กลุ่มอานวยการ

-๖ข้อมูล/รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
กำรเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงาน
การปฏิบัติงาน
O17: E–Service
: จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถขอรับบริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บ
ไซด์ของหน่วยงาน เช่น Smart OBEC , My office ,AMSS++,
Smart Area , Smart Office เป็นต้น

กำรเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
O18: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี จะต้องมีข้อมูล
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2563
พร้อมรายละเอียด
O19 : รายงานการกากับ ติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณรอบ 6 เดือน
: รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
จะต้องมีข้อมูลการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตามแผนการใช้จ่าย เป็นข้อมูลระยะ 6 เดือนแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี จะต้องมี
ข้อมูลสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ผ่านมา

ผู้รับผิดชอบ

นายธนกร วราวิทยาวุฒิ
นายสุรศักดิ์ ไขกิ่ง
นางสาวพามิลา เพชรอ่วม
จ.ส.ท.สมิทธิ์ พุ่มยี่สุ่น
นางสุรรณา ธรรมโม
นางสร้อยทอง สืบสหการ
นางสาวกัลยวรรธน์ วีระพงษ์
นางสาวจิระประภา ศรีหาพงษ์
นางสาวจิตราวดี ศิริมนตรี
นางพจนีย์ อ้นสุวรรณ
นางสาวพิมพ์ลดา เลขนอก
นางดวงมณี สดทะเล
นายวีระฉัตร ฟักโคกกรวด

นางสุวรรณี ศิริวัฒน์
นางจรีรัตน์ สุขวัฒนกุล
นางอารมณ์ รักไธสง
นางสาวจิตราวดี ศิริมนตรี
นางสาวจงมณี บรรยง
นางสาวไพรินทร์ สุขกาปัง
นางกนกนาตย์ คุณาเศรษฐ
นางสาวสุดารัตน์ ชาญเวช
นางธวัลรัตน์ สุวรรณศรี
นางสาวอัจฉรา อยู่ดี
นางพจนีย์ อ้นสุวรรณ
นางสาวจันทร์นภา ทองเชื่อ่
นางสาวธีราภรณ์ ดอกศร
นางสาวนภัทร สาระรัตน์
นางสุพรรณี พวงเกาะ
ว่าที่ ร.ต.หญิงมลฤดี ดาไธสงค์

หมายเหตุ

-๗ข้อมูล/รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
กำรเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
: จะต้องมีแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
: ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ จะต้องมีประกาศตามที่หน่วยงานต้องดาเนินการ ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.
2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน
: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 และ
จะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจาปี
: จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา อย่างน้อยจะต้อง
ประกอบด้วย
1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
2) ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
3) ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ

นางกนกนาตย์ คุณาเศรษฐ
นางสาวสุดารัตน์ ชาญเวช
นางธวัลรัตน์ สุวรรณศรี
นางสาวอัจฉรา อยู่ดี
นางพจนีย์ อ้นสุวรรณ
นางสาวจันทร์นภา ทองเชื่อ่
นางสาวธีราภรณ์ ดอกศร
นางสาวนภัทร สาระรัตน์
นางสุพรรณี พวงเกาะ
ว่าที่ ร.ต.หญิงมลฤดี ดาไธสงค์

หมายเหตุ

-๘ข้อมูล/รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
กำรเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีนโยบาย
หรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของ
หน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ
O26: การดาเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
: การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล จะต้องเป็นการดาเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกาลังคน การสรรหาคนดี
คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนา
บุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎ
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
O27: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
: จะต้องมีการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึง่ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์
การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจาปี
: จะต้องมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจาปี และจัดทาเป็นรายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปีของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ผ่านมา

ผู้รับผิดชอบ

นางนฤพร หล่าสกุล
นางสาวพรพรรณ วิจิตรผล
นางชลลดา ศรีแสนปาง
นางกนกลักษณ์ มากคงพะเนาว์
นางศรีวิลัย เรืองบุญญฤทธิ์
นางอังสิมารินท์ ชุมสาย ณ อยุธยา
นางดวงมณี สดทะเล
นางสาวชลิตา ดามพ์สุกรี
นางสาวสุภาดา โคตรแสนลี
นางสาวรุ่งทิพย์ ศรีพิลัย
นางรัฐยา ใจรักษา
นายสุรชาติ สว่างพลกรัง
นายวีระฉัตร ฟักโคกกรวด

หมายเหตุ

-๙ข้อมูล/รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
กำรเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต



ผู้รับผิดชอบ

O29: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จะต้องมีแนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการ
ต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน
O30 :ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
: จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้เสีย สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน

นายกอปรเชษฐ จิตละม่อม
นางสาวกัลยวรรธน์ วีระพงษ์

O31: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจาปี
: จะต้องมีข้อมูลสรุปจานวนและประเภทเรื่องร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ผ่านมา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
: จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย สามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน

นายกอปรเชษฐ จิตละม่อม
นางสาวกัลยวรรธน์ วีระพงษ์

นางสุรรณา ธรรมโม
จ.ส.ท.สมิทธิ์ พุ่มยี่สุ่น
นางสร้อยทอง สืบสหการ
นางสาวกัลยวรรธน์ วีระพงษ์
นางสาวจิระประภา ศรีหาพงษ์
นางสาวจิตราวดี ศิริมนตรี
นางพจนีย์ อ้นสุวรรณ
นางสาวพิมพ์ลดา เลขนอก
นางดวงมณี สดทะเล
นายวีระฉัตร ฟักโคกกรวด

นางสุรรณา ธรรมโม
จ.ส.ท.สมิทธิ์ พุ่มยี่สุ่น
นางสร้อยทอง สืบสหการ
นางสาวกัลยวรรธน์ วีระพงษ์
นางสาวจิระประภา ศรีหาพงษ์
นางสาวจิตราวดี ศิริมนตรี
นางพจนีย์ อ้นสุวรรณ
นางสาวพิมพ์ลดา เลขนอก
นางดวงมณี สดทะเล
นายวีระฉัตร ฟักโคกกรวด

หมายเหตุ

-10ข้อมูล/รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
กำรเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ต่อ)
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
: จะต้องมีการดาเนินการ หรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน
ร่วมดาเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบ

นายบัณฑิต ชนะชัย
นางสาววันทิตา ทะลาสี
นายแสนยากร สายสิน
นางสาวภัชชฎา โอษคลัง
นางศศิธร เจริญใจ
นางศุภิสรา ก้องเกียรติศักดา
นางกาญจนาภรณ์ จันทร์กิตติ
นางจิราพร พานสุวรรณ
นายอนุศร หงษ์ขุนทด
นายธนกร วราวิทยาวุฒิ
นายจักรพงษ์ พร่องพรมราช
นางสาวกาญจนา ประวรรณรัมย์
นางสาววารุณี จินาพร
นางสาวพัชราภร นนทวรากรณ์
นางสร้อยทอง สืบสหการ
นางนฤพร หล่าสกุล
นางสาวพรพรรณ วิจิตรผล
นางชลลดา ศรีแสนปาง
นางกนกลักษณ์ มากคงพะเนาว์
นางศรีวิลัย เรืองบุญญฤทธิ์
นางอังสิมารินท์ ชุมสาย ณ อยุธยา
นางดวงมณี สดทะเล
นางสาวชลิตา ดามพ์สุกรี
นางสาวสุภาดา โคตรแสนลี
นางสาวรุ่งทิพย์ ศรีพิลัย
นางรัฐยา ใจรักษา
นางสิริลักษณ์ กระมลวงษ์
นางอนงค์ พิชญ์ศิริ
นางสาวไพลิน หวังกลุ่มกลาง
นายพลากร ศรีพูนทอง

หมายเหตุ

-๑๑ข้อมูล/รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

ผู้รับผิดชอบ

กำรเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ต่อ)
นางสาววริศศรา หาญมานิตกุล
นางสาวธัณณ์พิชา ธภัทรเรืองโรจน์
นางสาวพิมพ์ลดา เลขนอก
ว่าที่ ร.ต.วิชุกรณ์ ฉิมญานุวัฒน์
ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
O34: เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร
: จะต้องเป็นการแสดงเจตนารมณ์ หรือคามั่นของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหาร
หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจัดทาอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
O35: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
: จะต้องมีการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้
ความสาคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสและจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่งบประมาณ
พ.ศ. 2563
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปี
: จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นายบัณฑิต ชนะชัย
นายจักรพงษ์ พร่องพรมราช
นางสาววารุณี จินาพร
นายสุกฤษฏิ์ ดี่ง
ยิ่

นายบัณฑิต ชนะชัย
นางนฤพร หล่าสกุล
นางสุวรรณี ศิริวัฒน์
นางสิริลักษณ์ กระมลวงษ์
นางสาวอุทัยวรรณ จรสูงเนิน
นายกอปรเชษฐ จิตละม่อม
นางกนกนาตย์ คุณาเศรษฐ
นายปุณณวิช ยุระวงศ์
นายสุรชาติ สว่างพลกรัง
นายธนกร วราวิทยาวุฒิ

หมายเหตุ

-๑๒ข้อมูล/รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
กำรเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดาเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O37 : การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
: จะต้องมีการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
ดาเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
การดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O38 :การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
: จะต้องมีการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ
ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเป็น
ข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
: จะต้องมีข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พร้อมรายละเอียด
O40 :รายงานการกากับติดตามการดาเนินการ
ป้องกันการทุจริต ประจาปีรอบ 6 เดือน
: จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานรายไตรมาส
และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O41 : รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริต
ประจาปี
: รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี
จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้รับผิดชอบ

นายบัณฑิต ชนะชัย
นางนฤพร หล่าสกุล
นางสุวรรณี ศิริวัฒน์
นางสิริลักษณ์ กระมลวงษ์
นางสาวอุทัยวรรณ จรสูงเนิน
นายกอปรเชษฐ จิตละม่อม
นางกนกนาตย์ คุณาเศรษฐ
นายปุณณวิช ยุระวงศ์
นายสุรชาติ สว่างพลกรัง
นายธนกร วราวิทยาวุฒิ

นายบัณฑิต ชนะชัย
นางนฤพร หล่าสกุล
นางสุวรรณี ศิริวัฒน์
นางสิริลักษณ์ กระมลวงษ์
นางสาวอุทัยวรรณ จรสูงเนิน
นายกอปรเชษฐ จิตละม่อม
นางกนกนาตย์ คุณาเศรษฐ
นายปุณณวิช ยุระวงศ์
นายสุรชาติ สว่างพลกรัง
นายธนกร วราวิทยาวุฒิ

หมายเหตุ

-๑๓ข้อมูล/รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
กำรเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
:มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงาน
:มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์

O43 : การดาเนินการตามมาตรการส่งเสิรมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
:แสดงผลการดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
:มีข้อมูลรายละเอียดการนามาตรการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
:เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบ

นายบัณฑิต ชนะชัย
นางนฤพร หล่าสกุล
นางสุวรรณี ศิริวัฒน์
นางสิริลักษณ์ กระมลวงษ์
นางสาวอุทัยวรรณ จรสูงเนิน
นายกอปรเชษฐ จิตละม่อม
นางกนกนาตย์ คุณาเศรษฐ
นายปุณณวิช ยุระวงศ์
นายสุรชาติ สว่างพลกรัง
นายธนกร วราวิทยาวุฒิ
นายบัณฑิต ชนะชัย
นางนฤพร หล่าสกุล
นางสุวรรณี ศิริวัฒน์
นางสิริลักษณ์ กระมลวงษ์
นางสาวอุทัยวรรณ จรสูงเนิน
นายกอปรเชษฐ จิตละม่อม
นางกนกนาตย์ คุณาเศรษฐ
นายปุณณวิช ยุระวงศ์
นายสุรชาติ สว่างพลกรัง
นายธนกร วราวิทยาวุฒิ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
:แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
นายบัณฑิต ชนะชัย
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
นายจักรพงษ์ พร่องพรมราช
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นางสาววารุณี จินาพร
นายสุกฤษฏิ์ ดี่ง
ยิ่

หมายเหตุ

- 1๔ ให้ ค ณะกรรมกำรมี ห น้ ำ ที่ จั ด ท าและรวบรวมรายละเอี ย ดเนื้อ หาที่ ส อดคล้ อ งตามเกณฑ์
การประเมินในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต และให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
ในการนี้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายดั ง กล่ า วให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม ความรู้ ค วามสามารถและ
มีความรอบคอบ เพื่อให้ การประเมิน คุ ณธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิน งานของส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล หากมีปญ
ั หาอุปสรรคใดๆ ให้ดาเนินการแก้ไขเบื้องต้นและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2564

