รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการ
ปองกันการทุจริต ประจําป 2565
รอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

สารบัญ
เรื่อง

หนา

รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการปองกันการทุจริต
๑
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
ภาคผนวก
- แผนปฎิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประจำปงบประมาณ 2565
- คำสั่งแตงตั้งคณะทำงานและคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
- คำสั่งแตงตั้งคณะทำงานการดำเนินงานมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงาน
- คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงในในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ปงบประมาณ พ.ศ.2565
- โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงาน
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รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการปองกันการทุจริต
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
ดวยสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดบูรณาการความรวมมือกับสำนักคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในการดำเนินการปองกันการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อปลูกฝงใหนักเรียน ครู ผูบริหาร
และบุคลากรทางการศึกษาเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ไดแก ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต อยูอยาง
พอเพียง และจิตสาธารณะ เพื่อรวมผนึกกำลังและ ความรวมมือในการเปลี่ยนสภาพแวดลอมที่นำไปสูสังคมที ่ มี
คานิยมรวมตานทุจริต สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ
จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแปลง
แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติโดยกำหนดไวในแผนปฏิบัติราชการประจำป โดยใหยึด
กรอบยุทธศาสตรหลักที่ใชในการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให
คำนึงถึง ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนแมบทบูรณาการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ป
(พ.ศ. 2561 – 2580)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จึงไดจัดทำแผนปฏิบัติการป องกัน
การทุจริต ซึ่งประกอบไปดวยแผนปฏิบัติการตามแผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
แผนปฏิบัติการตามแผนงานยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย เพื่อ
เปนกรอบทิศทางในการดำเนินการปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสำนึกใหมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. กิ จ กรรมส งเสริมคุ ณธรรม จริยธรรม และสรา งจิต สำนึกและพฤติกรรมการดำเนิน งานตามหลัก
ธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 จั ด ทำประกาศเจตนารมณ / กำหนดนโยบายคุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดำเนิ น งาน
(คณะทำงานกำหนดเจตนารมณ)
1.2 ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารการปลู ก ฝ ง และการสร า งจิ ต สำนึ ก และค า นิ ย มการต อ ต า นและไม ท น
ตอการทุจริต
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการการดำเนินงานขององคกรดวยระบบธรรมาภิบาล
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุ ประจำปงบประมาณ 2565
1.5 กิจกรรมการ ทำความดี ปลูกจิต คิดพอเพียง
1.6 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในองคกร ประจำป 2565
1.7 กิจกรรมสรางจิตสำนึก ตอตานการทุจริตภายในองคกร
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2. กิจกรรมพัฒนามาตรฐานดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
2.1 ประชุมชี้ แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร งใสในการดำเนิ นงาน สำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
2.2 การประชุมเตรียมความพรอมการเปดเผยขอมูล (Open Data)
2.3 การวิเคราะหผลการดำเนินงานในปที่ผานมาและจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ประจำป 2565
3. กิจกรรมเสริมสรางภาพลักษณที่ดีในองคกรและสาธารณชนใหเกิดความเชื่อมั่น ดานการปองกันและตอตาน
การทุจริต
3.1 การสรางสื่อประชาสัมพันธแนวสรางสรรค การตอตานการทุจริต
3.2 การสรางและพัฒนาเครือขายพรอมระบบบริหารที่สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมดำเนินการปองกันและ
ตอตานการทุจริตและพฤติมิชอบ
3.3 การปรับปรุงและพัฒนาชองทางการมีสวนรวมของภาคประชาชน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จึงขอรายงานความคืบหนาของ
การดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป องกัน การทุ จ ริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือนแรก
(1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) รายละเอียด ดังนี้
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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริต
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)

งบประมาณ
ที่เบิกจายแลว
การดำเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
(บาท)
กิจกรรม สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสรางจิตสำนึกและพฤติกรรมการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1 จัดทำประกาศเจตนารมณ/กำหนด
ดำเนินการเสร็จแลว
กลุมสงเสริม
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใสใน
ไดดำเนินการจัดทำประกาศ
การจัดการศึกษา
การดำเนินงาน
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
โดยจัดทำเปน 3 ภาษา คือ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน รวมถึงมีนโยบายการ
สรางคุณธรรมและ ความโปรงใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานเขต
และดำเนินการแจงบุคลากรและ
โรงเรียน ในสังกัดทราบและ
ดำเนินการยึดถือเปนแนวปฏิบัติ

หมายเหตุ
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ที่
2

3.

4.

5.

งบประมาณ งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ที่เบิกจายแลว
การดำเนินงาน
(บาท)
อยูระหวางการดำเนินการ
34,750
ประชุมเชิงปฏิบัติการการปลูกฝงและ
เตรียมขอมูลและวางแผนเพื่อดำเนินการ ประชุม
การสรางจิตสำนึกและคานิยมการ
เชิงปฏิบัติการการปลูกฝงและการสรางจิตสำนึก
ตอตานและไมทนตอการทุจริต
และคานิยมการตอตานและไมทนตอการทุจริต
อยูระหวางการดำเนินการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาใหความรูใน 10,850
เตรียมขอมูลและวางแผนเพื่อดำเนินการพัฒนาให
การปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและความ
ความรูในการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและความ
โปรงใส
โปรงใส
อยูระหวางการดำเนินการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู
เตรียมขอมูลและวางแผนเพื่อ เสริมสรางความรู
เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุ
เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุ ประจำป
ประจำปงบประมาณ 2565
งบประมาณ 2565
ดำเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
กิจกรรมการทำความดี ปลูกจิต คิด
มีกิจกรรมยอยดังนี้
พอเพียง
- กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ “คนดี ศรี สพป.อย๑”
- กิจกรรม กำหนดคุณธรรมเปาหมาย “ปญหาที่
อยากแก ความดีที่อยากทำ”
- โครงการ “สพป.อย.เขต 1 มีรกั ปลูก ผักกินเอง”

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา
กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา
กลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย
กลุมนิเทศฯ
“
กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

หมายเหตุ
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

6. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ในองคกร ประจำป 2565

7. กิจกรรมสรางจิตสำนึก ตอตานทุจริต
ภายในองคกร

งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
ที่เบิกจายแลว
การดำเนินงาน
(บาท)
ดำเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
มีกิจกรรมยอยดังนี้
- กิจกรรมถือศีลปฏิบัติบัติธรรม บุคลากร สพป.
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
- กิจกรรมทำบุญตักบาตร บุคลากร สพป.
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน บุคลากร สพป.
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ดำเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
ได จ ัด ก ิจ ก รร ม ส รา งจ ิต ส ำน ึก ต อ ต า น ท ุจ ริต ภ าย ใน
อ งค ก ร ป ระ จ ำป ง บ ป ร ะ ม าณ 2 5 6 5
ม ีก ิจ ก ร ร ม ย อ ย ด ัง น ี้
- กิจกรรมประกาศปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษา
สุจริต โดย นางกัลยา มาลัย ผูอำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต ๑ เปนผูนำขาราชการ และลูกจางประจำ
กลาวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เปน
ประจำ ทุกเดือน

ผูรับผิดชอบ

กลุมอำนวยการ
กลุมอำนวยการ
กลุมอำนวยการ

กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา

หมายเหตุ
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งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ที่เบิกจายแลว
การดำเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
(บาท)
กิจกรรม พัฒนามาตรฐานดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4,500
1 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน
ดำเนินการเสร็จแลว
กลุมสงเสริม
ไดแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลือ่ น การจัดการศึกษา
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
การดำเนินงานตามเกณฑประเมิน
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
คุณธรรม และความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (คำสั่ง
ที่ 325/2564 ลงวันที่ 30
พฤศจิกายน 2565)
2. แจงใหผูที่ไดรับแตงตั้งฯ
ดำเนินการขับเคลื่อนในสวนที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
อยูระหวางการ
ดำเนินการเบิกจาย
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2 ประชุมเตรียมความพรอมการเปดเผย
ขอมูล (Open Data)

12,900

งบประมาณ
ที่เบิกจายแลว
(บาท)
-

3 การวิเคราะหผลการดำเนินงานในปที่
ผานมาและจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจำป
2565 บุคลากรในสังกัด

4,500

-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

การดำเนินงาน
อยูระหวางการดำเนินการ
รอกำหนดการปฏิทินจาก สพฐ.

ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา

ดำเนินการเสร็จแลว
กลุมสงเสริมการจัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 มีแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช
เปนแนวทางในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามเกณฑประเมิน
คุณธรรม และความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑

อยูระหวางการ
ดำเนินการเบิกจาย
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งบประมาณ
(บาท)

งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ที่เบิกจายแลว
การดำเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
(บาท)
กิจกรรม เสริมสรางภาพลักษณที่ดีในองคกรและสาธารณชนใหเกิดความเชื่อมั่น ดานการปองกันและตอตานการทุจริต
2,600
1 การสรางสื่อประชาสัมพันธแนว
ดำเนินการเสร็จแลว
กลุมสงเสริมการจัด
สรางสรรคการตอตานการทุจริต
การศึกษาทางไกลฯ
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
สรางสื่อประชาสัมพันธรณรงค
ตอตานการทุจริต และสื่อ
ประชาสัมพันธ การไมรับของขวัญ
(No Gift Policy)
4,900
2 การสรางและพัฒนาเครือขายพรอม
กลุมอำนวยการ
ดำเนินการเสร็จแลว
ระบบบริหารที่สงเสริมสนับสนุนการมี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
สวนรวมดำเนินการปองกันและตอตาน
ศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต ๑
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
บุคลากรในสังกัดศึกษาดูงาน
- สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เพื่อ
สงเสริมการพัฒนาบุคลากร และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหาร
จัดการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินการ
ของสวนราชการ (ITA)
- สพป.ยะลา เขต ๒ นำบุคลากรมา
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสของสำนักงาน

หมายเหตุ
อยูระหวางการ
ดำเนินการเบิกจาย

อยูระหวางการ
ดำเนินการเบิกจาย
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 การปรับปรุงและพัฒนาชองทางการมี
สวนรวมของภาคประชาชน

งบประมาณ
(บาท)
-

งบประมาณ
ที่เบิกจายแลว
(บาท)
-

การดำเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

กลุมสงเสริมการจัด
ดำเนินการเสร็จแลว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดทำ การศึกษาทางไกล
การปรับปรุงเว็บไซตเขตพื้นที่โดย
การเพิ่มชองทางใหผูใชบริการ หนา
เว็บไซตของ หนวยงาน มีกลอง
ขอความถามตอบ ชองทางรับเรื่อง
รองเรียน เปนตน

หมายเหตุ
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รายงานความกาวหนาการดำเนินงานโครงการ
รายงานความกาหนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ยังดำเนินการไมแลวเสร็จ
แตไดมีการดำเนินการบางกิจกรรมไปแลว
โครงการ โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรม เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
กิจกรรม เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรูในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
กิจกรรม เสริมสรางภาพลักษณที่ดีในองคกรและสาธารณชนใหเกิดความเชื่อมั่นดานการปองกัน
และตอตานการทุจริต
ผูรับผิดชอบโครงการ นางปทมารัตน สุทธิสงค กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
1. แหลงงบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับจาก สพฐ. จำนวน 75,000 บาท
2. เปาหมาย
2.1 เชิงปริมาณ
2.1.1 บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต ๑ จำนวน 70 คน
2.1.2 ผูบริหาร ครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
จำนวน 176 โรงเรียน
2.2 เชิงคุณภาพ
2.2.1 บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต ๑ ไดรับการพัฒนา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความตระหนักและเสริมสรางทักษะใน
การปฏิบัติงาน มีความสามัคคี การทำงานเปนทีมและมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร
2.2.2 ผูบริหาร ครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
เกิดความตระหนักรูในการปองกันการทุจริต มีคานิยมรวมตานทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะมีการรับรูและ
เขาใจในหลักคุณธรรมความโปรงใส

11

3. การดำเนินงาน
กิจกรรม เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 จัดทำประกาศเจตนารมณ/กำหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน

ความกาวหนา
กรณียังไมไดดำเนินการมี
อยู
ดำเนินการ
ยังไมได การกำหนดจะดำเนินการ
ระหวาง
เมื่อใด
แลว
ดำเนินการ
ดำเนินการ

/

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการปลูกฝงและการสราง
จิตสำนึกและคานิยมการตอตานไมทนตอการทุจริต

/

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาใหความรูในการปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรมและความโปรงใส

/

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับ
วิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุ ประจำปงบประมาณ
2565

/

5 กิจกรรมการทำความดี ปลูกจิต คิดพอเพียง

/

6 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองคกร
ประจำป 2565

/

7 กิจกรรมสรางจิตสำนึก ตอตานทุจริตภายในองคกร

/

กำหนดใหมีการ
ดำเนินการตามกิจกรรม
ดังกลาวในเดือน
มิถุนายน 2565
กำหนดใหมีการ
ดำเนินการตามกิจกรรม
ดังกลาวในเดือน
มิถุนายน 2565
กำหนดใหมีการ
ดำเนินการตามกิจกรรม
ดังกลาวในเดือน
มิถุนายน 2565
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กิจกรรม พัฒนามาตรฐานดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงาน สพป.
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
2 ประชุมเตรียมความพรอมการเปดเผยขอมูล (Open
Data)
3 การวิเคราะหผลการดำเนินงานในปทผี่ านมาและ
จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจำป 2565 บุคลากรในสังกัด

ความกาวหนา
กรณียังไมไดดำเนินการมี
อยู
การกำหนดจะดำเนิ
นการ
ดำเนินการ
ยังไมได
ระหวาง
เมื่อใด
แลว
ดำเนินการ
ดำเนินการ

/
/

/

กำหนดใหมีการ
ดำเนินการตามกิจกรรม
ดังกลาวในเดือน
มิถุนายน 2565

กิจกรรม เสริมสรางภาพลักษณที่ดีในองคกรและสาธารณชนใหเกิดความเชื่อมั่น ดานการปองกันและตอตาน
การทุจริต
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 การสรางสื่อประชาสัมพันธแนวสรางสรรการ
ตอตานการทุจริต

ความกาวหนา
กรณียังไมไดดำเนินการมี
อยู
ดำเนินการ
ยังไมได การกำหนดจะดำเนินการ
ระหวาง
เมื่อใด
แลว
ดำเนินการ
ดำเนินการ

/

2 การสรางและพัฒนาเครือขายพรอมระบบบริหารที่
สงเสริมสนับสนุนการมีสว นรวมดำเนินการปองกัน
และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ

/

3 การปรับปรุงและพัฒนาชองทางการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน

/
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รายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมดำเนินการแลว
1. จัดทำประกาศเจตนารมณ/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
จัดประชุมกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน พรอมทั้งกำหนดมาตรฐาน
สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน เพื่อวางแผนกำหนดแนวทาง เพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรม
และความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีขึ้น ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ โดมเอนกประสงค
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
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2. กิจกรรมการทำความดี ปลูกจิต คิดพอเพียง
ผลการดำเนินงาน
-โครงการยกยองเชิดชูดเกียรติ “คนดี ศรี สพป.อย.๑”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดทำกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติใหกับขาราชการและ
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลูกจางประจำ) ในสังกัด
เพื่อเปนขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความภาคภูมิใจ และเปนแบบอยางที่ดีอันจะสงผลถึงคุณภาพของนักเรียน
ในโรงเรียน โดยผูที่ไดรับเกียรติบัตร จะไดรับการคัดเลือกจากบุคลากรในหนวยงานที่สังกัด

- กิจกรรม กำหนดคุณธรรมเปาหมาย “ปญหาที่อยากแก ความดีที่อยากทำ”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ไดดำเนินจัดกิจกรรมกำหนด
คุณธรรมเปาหมาย “ปญหาที่อยากแก ความดีที่อยากทำ” โดยใหกลุมงานแตละกลุมนำเสนอปญหาของแตละกลุม
ตองการแกไขและแนวทางการแกไขปญหา เปนการเพื่อสงเสริมและยกระดับคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรในสังกัด
ใหมีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม
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โครงการ “สพป.อย.เขต ๑ มีรัก ปลูกผัก กินเอง”
สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จัดโครงการ “สพป.อย.เขต ๑
มีรัก ปลูกผัก กินเอง” โดยรณรงคใหบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต ๑ ปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเปนแบบอยางที่ดี และสืบสานวัฒนธรรม
วิถีชุมชน มีคุณธรรม ความสำนึกในความเปนชาติไทย รักความเปนไทย มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มีความเปนพลเมืองดี ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีแกสถานศึกษา
-

3. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองคกร ประจำป 2565
ผลการดำเนินงาน
- กิจกรรมถือศีลปฏิบัติธรรม บุคลากร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จัดกิจกรรมถือศีลปฏิบัติธรรม
โดย ดร.กัลยา มาลัย ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ นำบุคลากร
ในสังกัด เขาวัด นั่งสมาธิ และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ อำเภอบางปะอิน เพื่อให
บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีความเขาใจและยึดมั่นในหลั ก
คุ ณธรรม จริ ย ธรรม และนำหลั กธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใชในการปฏิบ ัติงานใหบ รรลุผลสัมฤทธิ์ของ
หนวยงาน
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- กิจกรรมทำบุญตักบาตร บุคลากร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร
โดย ดร.กัลยา มาลัย ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ นำบุคลากร
ในสังกัด ทำบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง ณ วัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา เนื่องในวันสงกรานต

- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน บุคลากร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน
โดย ดร.กัลยา มาลัย ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ นำบุคลากร
ในสังกัด ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ เจดียทุงภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา
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4. กิจกรรมสรางจิตสำนึก ตอตานทุจริตภายในองคกร
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จัดกิจกรรมการกลาวคำปฏิญญา
เขตสุจริต เพื่อใหบุคลากรสำนั กงานเขตพื้ นที่ ฯ ทุกระดับมีจ ิตสำนึ กและพฤติ กรรมที ่สามารถแยกแยะระหว า ง
ผลประโยชนสวนตน ผลประโยชนสวนรวม ประพฤติตนเปนพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมสูการเปนบุคคลตนแบบ
และเสริมสรางภาพลักษณที่ดีในองคกร ทำใหเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการทำงาน ดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริต การจัดกิจกรรมจะผลัดเปลี่ยนกัน เปนผูนำในการจัดกิจกรรมฯ โดยเริ่มจาก
3.1 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
3.2 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3.3 กลุม นโยบายและแผน กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ
3.4 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย หนวยตรวจสอบภายใน
3.5 กลุมอำนวยการ
3.6 กลุมบริหารงานบุคคล กลุมพัฒนาครูฯ กลุมกฎหมายและคดี
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2. กิจกรรม พัฒนามาตรฐานดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงในการดำเนินงาน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ผลการดำเนินงาน
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงในการดำเนินงาน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ในวันที่
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ หองประชุมมงคลวราจารย เพื่อปรับปรุง พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ใหเปนหนวยงานที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ประชุมไดมอบหมาย
ใหผูที่ไดรับการแตงตั้งดำเนินการขับเคลื่อนในสวนที่รับผิดชอบ

การวิเคราะหผลการดำเนินงานในปที่ผานมาและจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ประจำป 2565
ผลการดำเนินงาน
วิเคราะหผลการดำเนินงานในปที่ผานมาและจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำป 2565 เกี่ยวกับประเด็นที่เปนขอบกพรอง จุดออนที่จะตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็นที่ตองพัฒนา แนว
ทางการนำผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติแลวรวมกันกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เพื่อใหมีความสอดคลองกับผล
การวิเคราะหการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน
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3. กิจกรรม เสริมสรางภาพลักษณที่ดีในองคกรและสาธารณชนใหเกิดความเชื่อมั่น ดานการปองกัน
และตอตานการทุจริต
การสรางสื่อประชาสัมพันธแนวสรางสรรค การตอตอตานการทุจริต

การสรางและพัฒนาเครือขายพรอมระบบบริหารที่สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมดำเนินการปองกัน
และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหาร
จัดการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินการของสวนราชการ (ITA) มาเปนแบบอยางในการบริหาร
จัดการ เพื่อเกิดจิตสำนึก ทัศนคติที่ดี เกิดความสามัคคี มีความพรอมเพรียง มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
และนำความรูที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูนำมาปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน
ไปศึกษาดูงาน สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

ตอนรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒
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การปรับปรุงและพัฒนาชองทางการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ผลการดำเนินงาน
สำนั กงานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาพระนครศรี อยุธ ยา เขต ๑ ปรับ ปรุง ระบบเว็ บ ไซต
สำนักงานเขตพื้นที่ใหมีจำนวนระบบหรือชองทางการมีสวนรวมของภาคประชาชนมากขึ้นและสามารถเขาถึงระบบ
งายยิ่งขึ้น
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4. การเบิกจายงบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น
เบิกจายแลว
คงเหลือ

75,000 บาท
- บาท
75,000 บาท

5. ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะในการดำเนินงานของโครงการ (ถามี)
- ระยะเวลาในการจัดทำกิจกรรมตางๆ มีเวลาจำกัด
- ไดรับงบประมาณ ลาชา
6. ขอเสนอแนะ
ควรบู ร ณาการการขั บ เคลื ่ อนการดำเนิน งาน ITA กั บ การประชุ มภายในสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
เพื่อความรวดเร็ว และประหยัดเวลา ในการดำเนินงาน

(นางปทมารัตน สุทธิสงค)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
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ภาคผนวก
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรม
1. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และสรางจิตสำนึก
และพฤติกรรมการดำเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

งบประมาณ

- รอยละของบุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เกิดความตระหนักรูในการ
ปองกันการทุจริต มีคานิยมรวม
ตานทุจริต มีจิตสำนึกสาธารณะ
และสามารถแยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม
- รอยละของผูเขารวมประชุม
ไดรับความรูค วามเขาใจในการ
ปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ
ไดถูกตองตามกฎหมาย
- รอยละของบุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ไดรับการสงเสริมคานิยม ความรู
ความเขาใจและมีสวนรวมดาน
การปองกันและประพฤติมิชอบไม
ยอมรับการทุจริต

บุคลากรทุกระดับมีความ
ตระหนักรู และไดรับการ
ปลูกฝงใหมีทัศนคติและ
คานิยมที่ไมยอมรับการ
ทุจริต
บุคลากรและผูมสี วนได
สวนเสีย มีความเขาใจและ
มีสวนรวมในการบริหาร
จัดการการดำเนินงาน ของ
องคกรอันเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
- มีความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง

45,600

ม.ค.
65

ไตรมาส 2
ก.พ.
65

มี.ค.
65

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65 65 65 65 65 65

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา
กลุมกฎหมาย
และคดี
กลุมบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย
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ระยะเวลาดำเนินการ
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

งบประมาณ

2. กิจกรรมพัฒนามาตรฐาน
ดานคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

- คะแนนเฉลี่ยการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ITA สูงขึ้น
- หนวยงานมีแผนปฏิบตั ิการปอง
กันการทุจริตประจำป 2565

คาคะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ITA
สูงขึ้น

21,900

- จำนวนรูปแบบการ
ประชาสัมพันธในดานการ
ต อ ต า นการทุ จ ริ ต เพื่ อ
สรางการรับรู
- รอยละของความพึงพอใจ
ของผู  ร ั บ บริ ก ารต อระบบ
บริหารจัดการงานสื่อสาร
เพื ่ อ ต อ ต า นการทุ จ ริ ต
(ช อ งทาง/การนำเสนอ
ขอมูล)

7,500

- มีจำนวนระบบหรือชองทางการ
3. กิจกรรมเสริมสราง
มีสวนรวมของภาคประชาชนมาก
ภาพลักษณที่ดีในองคกรและ ขึ้นและสามารถเขาถึงระบบงาย
สาธารณชนใหเกิดความเชื่อมั่น ยิ่งขึ้น
ดานการปองกันและตอตานการ - รอยละของความพึงพอใจของ
ทุจริต
ผูรับบริการตอระบบบริหาร
จัดการงานสื่อสารเพื่อตอตานการ
ทุจริต

ม.ค.
65

ไตรมาส 2
ก.พ.
65

มี.ค.
65

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
65 65 65 65 65 65

ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา

กลุมอำนวยการ
กลุม ICT
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แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
โครงการ/กิจกรรม
(ดานปองกันการทุจริต)
1. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสรางจิตสำนึกและพฤติกรรมการดำเนินงานตามหลัก
แนวทางที่ 1 ปลูกฝงวิธีคิด
ธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ปลุกจิตสำนึกใหมีวัฒนธรรมและ
1.1 จัดทำประกาศเจตนารมณ/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
พฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต

(คณะทำงานกำหนดเจตนารมณ)
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการปลูกฝงและการสรางจิตสำนึกและคานิยมการตอตานและ
ไมทนตอการทุจริต
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการการดำเนินงานขององคกรดวยระบบ
ธรรมาภิบาล
1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุ ประจำปงบประมาณ
2565
1.5 กิจกรรมการ ทำความดี ปลูกจิต คิดพอเพียง
1.6 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในองคกร ประจำป 2565
1.7 กิจกรรมสรางจิตสำนึก ตอตานการทุจริตภายในองคกร
2. กิจกรรมพัฒนามาตรฐานดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
2.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน สพป.
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
2.2 การประชุมเตรียมความพรอมการเปดเผยขอมูล (Open Data)
2.3 การวิ เคราะห ผ ลการดำเนิ นงานในป ที ่ ผ านมาและจั ด ทำแผนปฏิ บั ต ิ ก ารป องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจำป 2565

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

45,600
กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา
กลุมกฎหมายและ
คดี
กลุมบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย

21,900
กลุมสงเสริม
การจัดการศึกษา
กลุม ICT
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แผนงานบูรณาการตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
(ดานปองกันการทุจริต)

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

3. กิจกรรมเสริมสรางภาพลักษณที่ดีในองคกรและสาธารณชนใหเกิดความเชื่อมั่น ดานการ
ปองกันและตอตานการทุจริต
3.1 การสรางสื่อประชาสัมพันธแนวสรางสรรค การตอตานการทุจริต
3.2 การสรางและพัฒนาเครือขายพรอมระบบบริหารที่ส งเสริ มสนับสนุนการมีส ว นรวม
ดำเนินการปองกันและตอตานการทุจริตและพฤติมิชอบ
3.3 การปรับปรุงและพัฒนาชองทางการมีสวนรวมของภาคประชาชน

7,500

รวมทั้งสิ้น

75,000

(นางปทมารัตน สุทธิสงค)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผูเขียนโครงการ

ผูเสนอโครงการ

ผูรับผิดชอบ

กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา
กลุมอำนวยการ
กลุม ICT

(นางสาวรัชดา ทองสุข)
รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

ผูอนุมัติโครงการ

(นางกัลยา มาลัย)
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
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ภาคผนวก
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ที่ 325/๒๕๖4
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565
.......................................................
ดวย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริต แหงชาติ ไดพัฒนาระบบประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาออนไลน (Intergrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ซึ่งเปนการประเมินเพื่ อ
วัดระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน และนำขอมูล
ผลการประเมินไปชวย
ในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรม และความโปรงใสการดำเนินงานของหนวยงาน ไดอยางเหมาะสม โดยมีกรอบ
การประเมิน ๑๐ ตัวชี้วัด ไดแก (๑) การปฏิบัติหนาที่ (๒) การใชงบประมาณ (๓) การใชอำนาจ (๔) การใช
ทรัพยสินของราชการ (๕) การแกไขปญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการดำเนินงาน
(๗) ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน (๙) การเปดเผยขอมูล (๑๐) การปองกัน การทุจริต และมีเครื่องมือที่ใช
สำหรับการประเมิน ๓ เครื่องมือ ไดแก (๑) แบบวัดการรับรูผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and
transparency Assessment : IIT) (๒) แบบวั ด การรั บ รู  ผ ู  ม ี ส  ว นได ส  ว นเสี ย ภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment : EIT) (๓) แบบวั ด การเป ด เผยข อ มู ล สาธารณะ (Open Data Integrity And
Tranparency Assessment : OIT)
เพื่อใหการดำเนินงานเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA
Online) ประจำปงบประมาณ 2565 เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและมีผล การประเมินเพิ่มขึ้น จึง
แตงตั้งคณะกรรการและคณะทำงาน ดังนี้
๑. คณะกรรมการอำนวยการประกอบดวย
๑. นางกัลยา มาลัย
ผอ. สพป. พระนครศรีอยุธยาเขต 1
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวรัชดา ทองสุข
รอง ผอ. สพป.พระนครศรีอยุธยาเขต ๑ รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย
รอง ผอ. สพปพระนครศรีอยุธยาเขต 1
กรรมการ
๔. นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล
รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
๕. นางปรานี สุขอุดม
ผอ.กลุมนโยบายและแผน
กรรมการ
6. นางสมลักษณ รูแผน
ผอ.กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ
7. นางสมทรง ทองนวล
ผอ. กลุมอำนวยการ
กรรมการ
8. นางวิมล สุขวัจนี
ผอ. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กรรมการ
9. นางศิริมา แสนอุลัย
ผอ. กลุมบริหารงานบุคคล
กรรมการ
/ 10. นายนันทพัฒน...
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๑๐.นายนันทพัทธ วัฒนชัยศิลป
นิติกรปฎิบัติการ
กรรมการ
๑๑. นางสาวจิรภา อวนล่ำ
ผอ. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๑๒.นางปทมารัตน สุทธิสงค
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ มี
หนาที่ ใหคำปรึกษา วางแผน สนับสนุนอำนวยความสะดวกแนะนำชวยเหลือและควบคุมกำกับติดตามดูแลในการ
ดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตใหเปนไป
ดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค
๒. คณะทำงานผูรับผิดชอบ
๑. นางสาวรัชดา ทองสุข รอง ผอ. สพป.พระนครศรีอยุธยาเขต ๑
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รอง ผอ. สพปพระนครศรีอยุธยาเขต 1 รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
๔. นางปรานี สุขอุดม
ผอ.กลุมนโยบายและแผน
กรรมการ
๕. นางสมลักษณ รูแผน
ผอ.กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ
๖. นางสมทรง ทองนวล
ผอ. กลุมอำนวยการ
กรรมการ
8. นางวิมล สุขวัจนี
ผอ. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กรรมการ
9. นางศิริมา แสนอุลัย
ผอ. กลุมบริหารงานบุคคล
กรรมการ
๑๐. นายนันทพัทธ วัฒนชัยศิลป นิติกรปฎิบัติการ
กรรมการ
๑๑. นางสาวจิรภา อวนล่ำ
ผอ. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นางปทมารัตน สุทธิสงค นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ดูแล รับผิดชอบ การใหขอมูล ประสานงานการตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ตัวชี้วัดที่ ๑ - ตัวชี้วัดที่ ๕ และ แบบวัดการรับรูของผู
มีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparecy Assessment : EIT) ตัวชี้วัดที่ ๖ – ตัวชี้วัดที่ ๘
3. คณะทำงานผูรับผิดชอบ
การดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ตาม
แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ตัวชี้วัดยอยที่ 9.1 ขอมูลพื้นฐาน
ขอมูลพื้นฐาน
ขอ
ขอมูล
O๑ โครงสราง

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร
ผูรับผิดชอบ
 แสดงแผนผังแสดงโครงสรางการแบงสวน กลุมอำนวยการ
ราชการของหนวยงาน ที่เปนปจจุบัน
นางสมทรง ทองนวล
 ประกอบดว ยตำแหน งที่ส ำคั ญ และการ นายแทนไท บุญเลิศ
แบ ง ส ว นงานภายใน ยกตั ว อย า งเช น กลุ  ม /
หนวยงาน และ ก.ต.ป.น. เปนตน
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ขอ
ขอมูล
O๒ ขอมูลผูบริหาร

O๓ อำนาจหนาที่

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร
 แสดงขอมูล ของผูบริหารสูงสุดหรือหัว หนา
หนวยงาน และผูดำรงตำแหนงทางการบริหารของ
หนวยงาน
 แสดงข อ มู ล อย า งน อ ยประกอบด ว ย
ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง รูปถาย เบอรโทรศั พ ท
และที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E - mail)
 แสดงขอมูลหนาที่และอำนาจของหนวยงาน
ตามที่กฎหมายกำหนด

ผูรับผิดชอบ
กลุมอำนวยการ
นางสมทรง ทองนวล
นายแทนไท บุญเลิศ

กลุมอำนวยการ
นางสมทรง ทองนวล
นายแทนไท บุญเลิศ
O๔ แผนยุทธศาสตรห รือ  แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหนวยงานที่มี กลุมนโยบายและแผน
แผนพัฒนาหนวยงาน ระยะมากกวา ๑ ป
นางปรานี สุขอุดม
 มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ เชน ยุทธศาสตร นายสมยศ ฝูงชมเชย
หรือ แนวทาง เปาหมาย ตัวชี้วัด
 เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
O๕ ขอมูลการติดตอ
แสดงขอมูลการติดตอ อยางนอย ประกอบดวย
กลุมอำนวยการ
๑) ที่อยูหนวยงาน
นางสมทรง ทองนวล
๒) หมายเลขโทรศัพท
นายแทนไท บุญเลิศ
๓) หมายเลขโทรสาร (ถามี)
๔) ที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E – mail)
๕) แผนที่ตั้งหนวยงาน
O๖ กฎหมายที่เกี่ยวของ  แสดงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานหรือ นิติกร
ปฏิบัติงานของหนว ยงาน ที่เปนปจจุบั น อยางน อ ย นางศิริมา แสนอุลัย
ประกอบดวย
- รัฐธรรมนูธแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
- พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึ กษาธิการ พ.ศ.
2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา
พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม
- พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- พรบ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

- พรบ.ขอมูล ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
และที่แกไขเพิ่มเติม เปนตน
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การประชาสัมพันธ
ขอ
ขอมูล
O๗ ขาวประชาสัมพันธ

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร
ผูรับผิดชอบ
 แสดงขอมูลขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ กลุมอำนวยการ
ดำเนิ น งานตามอำนาจหน า ที ่ ห รื อ ภารกิ จ ของ นางสมทรง ทองนวล
หนวยงาน
นายแทนไท บุญเลิศ
 เปนขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้น ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2565

การปฏิสัมพันธขอมูล
ขอ
ขอมูล
O๘ Q&A

O๙ Social Network

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร
 แสดงตำแหน ง บนเว็ บ ไซต ข องหน ว ยงานที่
บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข อมูล ต างๆ ได
และหน ว ยงานสามารถสื ่ อ สารให ค ำตอบกั บ
ผู  ส อบถามได โดยมี ล ั ก ษณะเป น การสื ่ อ สารได
สองทาง (Q&A) ยกตั ว อย า งเช น Web board
กล อ งข อ ความ ถาม – ตอบ Messemger Live
Chat Chatbot เปนตน
 แสดงตำแหน ง บนเว็ บ ไซต ข องหน ว ยงานที่
สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือขายสังคมออนไลนของ
หน ว ยงาน ยกตัว อยาง เชน Facebook Twitter
Instagram เปนตน

ผูรับผิดชอบ
กลุม ICT
นายพิชิต ขำดี
นายปริญญา หรายวงศ
นายรัฐพงษ สุขฉาย

กลุม ICT
กลุมอำนวยการ
นายพิชิต ขำดี
นายปริญญา หรายวงศ
นายรัฐพงษ สุขฉาย
นายแทนไท บุญเลิศ
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วชี้วัดยอยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ขอ
ขอมูล
รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร
O๑๐ แผนดำเนินงาน
 แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหนวยงานที่มี
ประจำป
ระยะ 1 ป งบประมาณ
 มี ข  อ มู ล รายละเอี ย ดของแผนฯ อย า งน อ ย
ประกอบดวย โครงการ หรือกิจกรรม งบประมาณ
ที่ใชระยะเวลาในการดำเนินการ
 เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
O๑๑ รายงานการกำกั บ  แสดงความกาวหนาในการดำเนินงานตามแผน
ติดตามการดำเนินงาน ดำเนินงานประจำป ในขอ O10
ประจำปรอบ 6 เดือน  มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความกาวหนา อยาง
นอยประกอบดวย ความกาวหนาการดำเนินการแต
ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช
ดำเนินงาน
สามารถจัดทำขอมูลเปน แบบรายเดือน หรือ
รายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีขอมูลครอบคลุม
ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ.
2565
O๑๒ รายงานผลการ
 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ดำเนินงานประจำป ประจำป
 มี ขอมูล รายละเอียดสรุป ผลการดำเนินงาน
อยางนอยประกอบดวย ผลการดำเนินการโครงการ
หรื อกิ จ กรรม ผลการใชจ ายงบประมาณ ปญ หา
อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย
 เปนรายงานผลของปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผูรับผิดชอบ
กลุมนโยบายและแผน
นางปรานี สุขอุดม
นายสมยศ ฝูงชมเชย

กลุมนโยบายและแผน
นางปรานี สุขอุดม
นายสมยศ ฝูงชมเชย

กลุมนโยบายและแผน
นางปรานี สุขอุดม
นายสมยศ ฝูงชมเชย

การปฏิบัติงาน
ขอ
ขอมูล
O๑3 คูมือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร
ผูรับผิดชอบ
 แสดงคู  ม ื อ หรื อ แนวทางการปฏิ บ ั ต ิ ง าน กลุมอำนวยการ
ที่เจาหนาที่ของหนวยงานใชยึดถือปฏิบัติใหเปน นางสมทรง ทองนวล
นางฐิติญาภรณ หาญเจริญวนะภูษติ
มาตรฐานเดียวกัน ทุกกลุม/หนวย
 มี ข  อ มู ล รายละเอี ย ดของการปฏิ บ ั ต ิ ง าน
อยางนอยประกอบดวย เปนคูมือปฏิบัติภารกิจใด
สำหรั บ เจาหนาที่หรือพนักงานตำแหนงใด และ
กำหนดวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติอยางไร
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การใหบริการ
ขอ
ขอมูล
O๑4 คูมือหรือมาตรฐาน
การใหบริการ

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร
ผูรับผิดชอบ
 แสดงคู  ม ื อ หรื อ แนวทางการปฏิ บ ั ต ิ ที่ กลุมอำนวยการ
ผู  ร ั บ บริการหรือผูมาติดตอกับ หนว ยงานใชเป น นางสมทรง ทองนวล
ขอมูลในการขอรับบริการหรือติดตอกับหนวยงาน นางฐิติญาภรณ หาญเจริญวนะภูษติ
 มี ข  อ มู ล รายละเอี ย ดของการปฏ ิ บ ั ติ นายแทนไท บุญเลิศ
ประกอบดวย คูมือหรือแนวทางการปฏิบัติสำหรับ
การใหบริการ ประเภทงานใหบริการ ขั้นตอนการ
ใหบริการ แผนผัง/แผนภูมิการใหบริการ ระยะเวลา
ที่ใชในการใหบริการและผูรับผิดชอบการใหบริการ
 หนวยงานจะตองเปดเผยอยางนอย 3 คูมือ

O๑๕ ขอมูลเชิงสถิติการ
ใหบริการ

 แสดงขอมูลสถิติการใหบริการของหนวยงาน กลุมอำนวยการ
 สามารถจัดทำขอมูลเปนแบบรายเดือน หรือ นางสมทรง ทองนวล
รายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีขอมูลครอบคลุม น.ส.ศิริวรรณ สุนสกุล
ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ.
2565

O๑6 รายงานผลการ
 แสดงผลการสำรวจความพึ ง พอใจการ กลุมอำนวยการ
สำรวจความพึงพอใจ ใหบริการตามของหนวยงาน
นางสมทรง ทองนวล
การใหบริการ
 เปนรายงานผลของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 น.ส.สุนิศา สุคันธจันทร
O๑7 E-Service

 แสดงชองทางการใหบริการขอมูลหรือธุรกรรม
ภาครั ฐ สอดคล อ งกั บ ภารกิ จ ของหน ว ยงานผาน
เครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต โดยผู  ข อรั บ บริ ก ารไม
จำเปนตองเดินทางมายังหนวยงาน
 สามารถเข า ถึ ง หรื อ เชื ่ อ มโยงไปยั ง ช อ งทาง
ขางตนไดจากเว็บไซตหลักของหนวยงาน

กลุม ICT
นายพิชิต ขำดี
นายปริญญา หรายวงศ
นายรัฐพงศ สุขฉาย
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ตัวชี้วัดยอยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใชจายงบประมาณประจำป
ขอ
ขอมูล
รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร
O๑8 แผนการใชจาย
 แสดงแผนการใช จ  า ยงบประมาณของ
งบประมาณ ประจำป หนวยงานที่มี ระยะ ๑ ปงบประมาณ
 มี ข  อ มู ล รายละเอี ย ดของแผนฯ อย า งน อ ย
ประกอบดวย งบประมาณตามแหล งที่ ไดร ั บ การ
จัดสรรและงบประมาณตามประเภทรายการใชจาย
 เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบ
กลุ  ม บริ ห ารงานการเงิ น
และสินทรัพย
นางวิมล สุขวัจนี
นางกมลพร สงสวัสดิ์

 แสดงความก า วหน า ในการดำเนิ น งานตาม
แผนการใชจายงบประมาณประจำป ในขอ O18
 มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนาอยางนอย
ประกอบดวย ความกาวหนาการใชจายงบประมาณ
 สามารถจัดทำขอมูลเปนแบบรายเดือน หรือ
รายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีขอมูลครอบคลุม
ในระยะเวลา 6 เดื อ นแรก ของป ง บประมาณ
พ.ศ. 2565
O20 รายงานผลการใชจาย  แสดงผลการดำเนิน งานตามแผนการใชจาย
งบประมาณประจำป งบประมาณประจำป
 มี ข  อ มู ล รายละเอี ย ดสรุ ป ผลการใช จ  า ย
งบประมาณ อยางนอยประกอบดวย ผลการใชจาย
งบประมาณ ปญหา อุปสรรคขอเสนอแนะ
 เปนรายงานผลของปงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ  ม บริ ห ารงานการเงิ น
และสินทรัพย
นางวิมล สุขวัจนี
นางกมลพร สงสวัสดิ์

O๑9 รายงานการกำกับ
ติดตามการใชจาย
งบประมาณประจำป
รอบ ๖ เดือน

กลุ  ม บริ ห ารงานการเงิ น
และสินทรัพย
นางวิมล สุขวัจนี
นางกมลพร สงสวัสดิ์
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การจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
ขอ
ขอมูล
รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร
O21 แผนการจัดซื้อจัดจาง  แสดงแผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหา
หรือแผนการจัดหา พั ส ดุ ต ามที ่ ห น ว ยงานจะต อ งดำเนิ น การตาม
พัสดุ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ
พ.ศ. 2565
หมายเหตุ กรณี ไ ม ม ี ก ารจั ด จ า งที ่ ม ี ว งเงิ น เกิ น
5 แสนบาท หรื อ การจั ด จ า งที ่ ก ฎหมายไม ไ ด
กำหนดใหตองเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจางให
หนวยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียดหรือเผยแพร
วาไมมีการจัดซื้อจัดจางในกรณีดังกลาว
 แสดงประกาศตามที ่ ห น ว ยงานจะต อ ง
O22 ประกาศตางๆ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560
จางหรือการจัดหา
ยกตัวอยางเชน ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการ
พัสดุ
จัดซื้อจัดจาง เปนตน
 เปนขอมูลการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบ
กลุ  ม บริ ห ารงานการเงิ น
และสินทรัพย
นางวิมล สุขวัจนี
นางบุญสม มีกุศล
นางสาวลลิตา พันธชุม

 แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจางของหนว ยงาน
(แบบ สขร.1)
 มีขอมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจาง อยาง
นอยประกอบดวยงานที่ซื้อ หรือจาง วงเงินที่ซื้อ
หรือจาง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจาง รายชื่อ
ผูเสนอราคา และราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่
และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
 จำแนกข อ มู ล เป น รายเดื อ น ที ่ ม ี ข  อ มู ล
ครอบคลุ ม ในระยะเวลา 6 เดื อ นแรกของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุ กรณีไมมีการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน
ใดใหเผยแพรวาไมมีการจัดซื้อจัดจางในเดือนนั้น

กลุ  ม บริ ห ารงานการเงิ น
และสินทรัพย
นางวิมล สุขวัจนี
นางบุญสม มีกุศล
นางสาวลลิตา พันธชุม

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัด
จางหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน

กลุ  ม บริ ห ารงานการเงิ น
และสินทรัพย
นางวิมล สุขวัจนี
นางบุญสม มีกุศล
นางสาวลลิตา พันธชุม
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ขอ
ขอมูล
รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร
O24 รายงานผลการจัดซื้อ  แสดงผลการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
จัดจางหรือการจัดหา  มีขอมูลรายละเอียด อยางนอยประกอบดวย
พัสดุประจำป
งบประมาณที ่ ใ ช ใ นการจั ด ซื ้ อ จั ด จ า ง ป ญ หา
อุปสรรค ขอเสนอแนะ
 เปนรายงานผลของปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผูรับผิดชอบ
กลุ  ม บริ ห ารงานการเงิ น
และสินทรัพย
นางวิมล สุขวัจนี
นางบุญสม มีกุศล
นางสาวลลิตา พันธชุม

ตัวชี้วัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขอ
ขอมูล
รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร
ผูรับผิดชอบ
O25 นโยบายการบริหาร  เปนนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒ นา กลุมบริหารงานบุคคล
ทรัพยากรบุคคล
ทรั พ ยากรบุ ค คลที ่ ย ั ง ใช บ ั ง คั บ ในหน ว ยงานใน นางศิริมา แสนอุลัย
นางสาวพัชรินทร นิลพฤกษ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 แสดงนโยบายของผู  บ ริ ห ารสู ง สุ ด หรื อ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรที่กำหนดใน
นามของหนวยงาน
O26 การดำเนินการตาม
นโยบาบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

 แสดงการดำเนิ น การที ่ ม ี ค วามสอดรั บ ตาม
นโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในขอ O25
 เป น การดำเนิ น การในป ง บประมาณ พ.ศ.
2565

กลุมบริหารงานบุคคล
นางศิริมา แสนอุลัย
นางอารี ขันธบุตร
นางสาวหทัย สุทธิธรรม

O27 หลักเกณฑการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

แสดงหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุ คคลยังใชบ ังคับ ในหนว ยงานในปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 อยางนอยประกอบดวย
 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร
 การพัฒนาบุคลากร
 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 การใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกำลังใจ
หมายเหตุ กรณีหนวยงานใชหลักเกณฑขององคกร
กลางบริ ห ารงานบุ ค คลหน ว ยงานสามารถนำ
หลั ก เกณฑ ด ั ง กล า วเผยแพร บ นเว็ บ ไซต ข อง
หนวยงาน

กลุมบริหารงานบุคคล
นางศิริมา แสนอุลัย

นางสาวพจนา ปญจยุทธเวช

นางสาวหทัย สุทธิธรรม
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ขอ
ขอมูล
O28 รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจำป

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร
 แสดงผลการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากร
บุคคล
 มีขอมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อยาง
นอยประกอบดวยผลการดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล ปญหาอุปสรรค และ
ข อ เสนอแนะ ผลการวิ เ คราะห ก ารบริ ห ารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
 เปนรายงานผลของปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผูรับผิดชอบ
กลุมบริหารงานบุคคล
นางศิริมา แสนอุลัย
นางอารี ขันธบุตร
นางสาวสุพีชา ลำใยผล

ตัวชี้วัดยอยที่ 9.5 การสงเสริมความโปรงใส
การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขอ
ขอมูล
O29 แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องรองเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร
ผูรับผิดชอบ
 แสดงคูมือหรือแนวทางการดำเนินการตอเรื่อง นิติกร
ร องเรี ย นที่เกี่ย วของกับ การทุจริตและประพฤติ นางศิริมา แสนอุลัย
มิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน
 มีขอมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อยาง
น อ ยประ ก อบ ด ว ยร าย ล ะเ อ ี ย ดว ิ ธ ี ก า ร ที่
บุ คคลภายนอกจะทำการรองเรีย น รายละเอียด
ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการตอเรื่องรองเรียน
สวนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินการ

O30 ชองทางแจงเรื่อง
รองเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

 แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจง นิติกร
เรื ่ อ งร อ งเรี ย นเกี ่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต และประพฤติ นางศิริมา แสนอุลัย
มิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงานผานทางชองทาง
ออนไลน โดยแยกต า งหากจากช อ งทางการ
รองเรียนทั่วไป เพื่อเปนการคุมครองขอมูลของผู
แจ ง เบาะแสและเพื ่ อ ให ส อดคล อ งกั บ แนว
ปฏิ บ ั ติ การจัด การเรื่ อ งร องเรีย นการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ
 สามารถเข า ถึ ง หรื อ เชื ่ อ มโยงไปยั ง ช อ งทาง
ขางตนไดจากเว็บไซตหลักของหนวยงาน
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ขอ
ขอมูล
O31 ขอมูลเชิงสถิติเรื่อง
รองเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร
ผูรับผิดชอบ
 แสดงขอมูลสถิติเรื่องรองเรียนการทุจริตและ นิติกร
นางศิริมา แสนอุลัย
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของหนวยงาน
 มีขอมูลความกาวหนาการจัดการเรื่องรองเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ อยางนอย
ประกอบดวย จำนวนเรื่องรองเรียนทั้งหมด จำนวน
เรื่องที่ดำเนินการแลวเสร็จ และจำนวนเรื่องที่อยู
ระหวางดำเนินการ
 สามารถจัดทำขอมูลเปนแบบรายเดือน หรือ
รายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีขอมูลครอบคลุม
ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ.
2565
หมายเหตุ กรณีไมมีเรื่องรองเรียน ใหเผยแพรวา
ไมมีเรื่องรองเรียน

การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม
ขอ
ขอมูล
O32 ชองทางการรับฟง
ความคิดเห็น

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร
 แสดงชองทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดง
ความคิดเห็นตอการดำเนินงานตามอำนาจหนาที่
หรื อ ภารกิ จ ของหน ว ยงานผ า นทางช อ งทาง
ออนไลน
 สามารถเขาถึงหรือเชื่อมโยงไปยังชองทาง
ขางตนไดจากเว็บไซตหลักของหนวยงาน

O33 การเปดโอกาสใหเกิด  แสดงการดำเนินการหรือกิจ กรรมที่ แสดงถึ ง
การมีสวนรวม
การเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกไดมีสวนรวมใน
การดำเนิ น งานตามภารกิ จ ของหน ว ยงาน
ยกตั ว อย า ง ร ว มวางแผน ร ว มดำเนิ น การ ร ว ม
แลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น และร ว มติ ด ตาม
ประเมินผลเปนตน
 เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2565

ผูรับผิดชอบ
กลุม ICT
กลุมอำนวยการ
นายพิชิต ชำดี
นายปริญญา หรายวงศ
นายรัฐพงศ สุขฉาย
นายแทนไท บุญเลิศ
กลุ  ม นิ เ ทศ ติ ด ตามและ
ประเมินผล
นางสมลักษณ รูแผน
นางปรีชยา ยาวุธ
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ตัวชี้วัดยอยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อปองกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร
ขอ
ขอมูล
O34 เจตจำนงสุจริตของ
ผูบ ริหารและนโยบาย
ไมรับของขวัญ
(No Gift Policy)

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร
ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร
 แสดงเนื้อหาเจตนารมณหรือคำมั่นวาจะปฏิบัติ นางสาวจิรภา อวนล่ำ
หนาที่และบริหาร หนวยงานอยางซื่อสัตยสุจริต นางปทมารัตน สุทธิสงค
โปรงใส และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
(ดำเนิ น การโดยผู  บ ริ ห ารสู ง สุ ด คนป จ จุ บ ั น ของ
หนวยงาน)
 จัดทำอยางนอย 2 ภาษา ได ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
นโยบายไมรับของขวัญ (No Gift Policy)
 แสดงนโยบายวาผูบริหาร เจาหนาที่และ
บุคลากรทุกคนจะตองไมมีการรับของขวัญ (No
Gift Policy) (ดำเนินการโดยผูบริหารสูงสุดคน
ปจจุบันของหนวยงาน)
 จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกหรือสรางวัฒนธรรม
องคกร เชน การจัดอบรมใหความรู การจัดทำ
โปสเตอรประชาสัมพันธการสรางการรับรูผานสื่อ
อิเล็คทรอนิกส เปนตน
 เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.
2565

ขอ
ขอมูล
O35 การมีสวนรวมของ
ผูบริหาร

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร
 แสดงการดำเนินการหรือกิจ กรรมที่ แสดงถึ ง
การมีสวนรวมของผูบริหารสูงสุดคนปจจุบัน
 เปนการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงใหเห็น
ถึงการใหความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และ
สงเสริมหนวยงาน ดานคุณธรรมและความโปรงใส
 เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.
2565

ผูรับผิดชอบ

กลุมอำนวยการ

นางสมทรง ทองนวล
นายแทนไท บุญเลิศ
นางสาวศิริวรรณ สุนสกุล
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การประเมินความเสี่ยงเพื่อปองกันการทุจริต
ขอ
ขอมูล
O36 การประเมินความ
เสี่ยงการทุจริต
ประจำป

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร
 แสดงผลการประเมิ น ความเสี ่ ย งของการ
ดำเนินงานหรือการปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิด
การทุ จ ริ ต หรื อ ก อ ให เ กิ ด การขั ด กั น ระหว า ง
ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของ
หนวยงาน
 มีขอมูลรายละเอียดของผลการประเมิน
ยกตัวอยางเชน เหตุการณความเสี่ยงและระดับของ
ความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง เปนตน
 เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.
2565
O3๗ การดำเนินการเพื่อ  แสดงการดำเนินการหรือกิจ กรรมที่ แสดงถึ ง
จัดการความเสี่ยงการ การจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจกอใหเกิด การ
ทุจริต
ทุจริตหรือกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชน
สวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของหนวยงาน
 เปนกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคลอง
กับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตามขอ O36
 เป น การดำเนิ น การในป ง บประมาณ พ.ศ.
2565

ผูรับผิดชอบ

กลุมอำนวยการ
นางสมทรง ทองนวล

นางสาวศิริวรรณ สุนสกุล

กลุมอำนวยการ
นางสมทรง ทองนวล

นางสาวศิริวรรณ สุนสกุล

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
ขอ
ขอมูล
O38 การเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกร
ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร
 แสดงการดำเนินการหรือกิจ กรรมที่ แสดงถึ ง
การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่ ของ
หนวยงานมีทัศนคติ คานิยมในการปฏิบัติงานอยาง
ซื่อสัตยสุจริต มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบตอหน าที่
ตามประมวลจริยธรรมขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอยางชัดเจน ไมนอยกวา 5 กิจกรรม
 เป น การดำ เน ิ น ก าร ท ี ่ ห น ว ย งา น เ ป น
ผูดำเนินการเอง
 เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.
2565

ผูรับผิดชอบ

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวจิรภา อวนล่ำ
นางปทมารัตน สุทธิสงค
นางสาวจีราภา เฉลยกิจ
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แผนปองกันการทุจริต
ขอ
ขอมูล
O39 แผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต

O40 รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนิน
การปองกัน
การทุจริตประจำป
รอบ 6 เดือน

O41 รายงานการ
ดำเนินการปองกัน
การทุจริตประจำป

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร
 แสดงแผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารที ่ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ
ป องกั น การทุจ ริ ตหรื อ พัฒ นาดา นคุ ณธรรมและ
ความโปรงใสของหนวยงาน
 มีขอมูลรายละเอียดของแผนฯ อยางนอย
ประกอบดวย โครงการ กิจกรรม งบประมาณ
ชวงเวลาดำเนินการ
 เปนแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชครอบคลุม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 แสดงความก า วหน า ในการดำเนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ตามขอ O39
 มีขอมูลรายละเอียดความกาวหนา อยางนอย
ประกอบดวย ความกาวหนาการดำเนินการแตละ
โครงการ/กิจกรรม และ รายละเอียดงบประมาณที่
ใชดำเนินงาน
 เปนขอมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565
 แสดงผลการดำเนิน งานตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต
 มี ขอมูล รายละเอี ย ดสรุ ป ผลการดำเนิ น การ
อยางนอยประกอบดวย ผลการดำเนินการโครงการ
หรือกิจกรรม ผลการใชจายงบประมาณ ปญหา
อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย
 เปนการรายงานผลการดำเนินการปองกันการ
ทุจริตของปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผูรับผิดชอบ

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวจิรภา อวนล่ำ
นางปทมารัตน สุทธิสงค

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวจิรภา อวนล่ำ
นางปทมารัตน สุทธิสงค

กลุ  ม นิ เ ทศติ ด ตามและ
ประเมินผล
นางสมลักษณ รูแผน
นางปรีชยา ยาวุธ
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ตัวชี้วัดยอย 10.2 มาตรการภายในเพื่อปองกันการทุจริต
มาตรการสงเสริมความโปรงใสและปองกันการทุจริตภายในหนวยงาน
ขอ
ขอมูล
O42 มาตรการสงเสริม
คุณธรรมและความ
โปรงใสภายใน
หนวยงาน

O43 การดำเนินการตาม
มาตรการสงเสริม
คุณธรรมและความ
โปรงใสภายใน
หนวยงาน

รายละเอียดขอมูลที่เผยแพร
 แสดงการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
 มีขอมูลรายละเอียดการวิเคราะห อยางนอย
ประกอบดวยประเด็นที่เปนขอบกพรอง หรือ
จุดออน ที่จะตองการแกไขโดยเรวดวน ประเด็นที่
จะตองพัฒนาใหดีขึ้นที่มีความสอดคลองกับผลการ
ประเมินฯ
 มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห
ไปสูการปฏิบัติหรือมาตรการ เพื่อขับเคลื่อนการ
สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในหนวยงานให
ดีขึ้น ซึ่งสอดคลองตามผลการวิเคราะห ผลการ
ประเมินฯ โดยมีรายละเอียดตางๆ อยางนอย
ประกอบดวย การกำหนดผูรับผิดชอบหรือ
ผูเกี่ยวของ การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามใหนำไปสูการ
ปฏิบัติและรายงานผล
 แสดงความกาวหนาหรือผลการดำเนินการตาม
มาตรการเพื่อสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
ภายในหนวยงาน
 มี ข  อ มู ล รายละเอี ย ดการนำมาตรการเพื่ อ
ส ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสภายใน
หนวยงาน ในขอ O42 ไปสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม
 เปนการดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูรับผิดชอบ

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวจิรภา อวนล่ำ
นางปทมารัตน สุทธิสงค

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวจิรภา อวนล่ำ
นางปทมารัตน สุทธิสงค

4. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารประกอบการตอบตามตัวชี้วัดที่กำหนด ประกอบดวย
1. นางสาวรัชดา ทองสุข
รอง ผอ. สพป.พระนครศรีอยุธยาเขต 1
ประธานกรรมการ
2. ผูอำนวยกลุมทุกกลุม
กรรมการ
3. นางสาวนชรพร ประมวลสุข
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางปณชญา ดอนปญญา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นายสมยศ ฝูงชมเชย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
6. นางปรีชยา ยาวุธ
ศึกษานิเทศกชำนาญการ
กรรมการ
7. นายพิชิต ขำดี
ศึกษานิเทศกชำนาญการ
กรรมการ
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8. นางสาวจิรภา อวนล่ำ
ผอ. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
9. นางปทมารัตน สุทธิสงค
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
มีหนาที่ ดำเนินการตรวจสอบ แนะนำ และใหขอเสนอแนะดานเอกสาร กอนนำเสนอ Admin ของ
หนวยงาน เพื่อรายงานทางเว็บไซดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
5. คณะกรรมการ Admin ของหนวยงาน ประกอบดวย
1. นายพิชิต ขำดี
ศึกษานิเทศกชำนาญการ
ประธานคณะกรรมการ
๒. นายแทนไท บุญเลิศ
นักประชาสัมพันธ ชำนาญการ
กรรมการ
3. นายรัฐพงษ สุขฉาย
เจาหนาที่คอมพิวเตอร
กรรมการ
4. นายปริญญา หรายวงศ
เจาหนาที่คอมพิวเตอร
กรรมการ
มี ห น า ที ่ ลงทะเบี ย นผู  ต อบแบบวั ด การรั บ รู  ผ ู  ม ี ส  ว นได ส  ว นเสี ย ภายใน (Internal Integrity and
transparency Assessment : IIT) แบบวั ด การรั บ รู  ผ ู  ม ี ส  ว นได ส  ว นเสี ย ภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment : EIT) และประสานงานในขั้นตอนดำเนินงานประเมินกับผูที่เกี่ยวของ
การ
นำเขาขอมูล เพื่อตอบแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment :
OIT)
ใหผูที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความรู ความสามารถและรอบคอบ เพื่อใหการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 บรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายในการยกระดับผลการประเมินใหสูงขึ้น
หากมีปญหาอุปสรรคใดๆ ใหดำเนินการแกไขเบื้องตน และรายงานผูบังคับบัญชาทราบทันที
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

(นางกัลยา มาลัย)
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
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(

(นางปทมารัตน สุทธิสงค)
ตำแหนง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ต ำ แ ห น  ง ร อ ง ผู
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พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
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ผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ
พระนครศรีอยุธยา เข

ตำแหนง ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

