๔.๑
คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6
ที่ 173/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ (Integrity Transparency Assessment Online : ITA Online)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
………………………………………….
ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (สำนักงำน ป.ป.ช.) ร่ว มกับ
ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้ น พื้นฐำน ดำเนินโครงกำรประเมิ นคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นกำรประเมินเพื่อวัด
ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน โดยมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับกำรประเมิน 3
เครื่องมือ ได้แก่ 1. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน Internal Integrity and Transparency
Assessment (IIT) 2. แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก External Integrity and Transparency
Assessment (EIT) และ 3. แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and
Transparency Assessment (OIT)
เพื่ อให้ ก ำรด ำเนิ น กำรประเมิน คุ ณธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรดำเนิ นงำนของส ำนัก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำออนไลน์ (Integrity Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2562 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิ ทธิภำพประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนกำรประเมิน
คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ.2562 ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่ อำนวยควำมสะดวก ให้คำปรึกษำ กำกับติดตำม เร่งรัดและตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของเอกสำร กับผู้รับผิดชอบแต่ละประเด็นข้อคำถำมให้เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมิน ของแต่ละ
กลุ่มงำน ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยทันตำมกำหนด พร้อมให้คำปรึกษำและข้อเสนอแนะแก่ผู้รับผิดชอบ
ประกอบด้วย ดังนี้
๑)
2)
3)
4)
5)

นำยสมพงศ์ พรมจันทร์
นำยพิทูรย์ ปัญญำศรี
นำงสำววฐำนิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย
นำงอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี
นำงสำวเรณู อุตรชัย

5) นำงสมพร รุจิเลิศ
6) นำงสำวพิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์

ผู้อำนวยกำรสพป.เชียงใหม่ เขต ๖
รองผู้อำนวยกำรสพป.เชียงใหม่ เขต ๖
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและ
สินทรัพย์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน

ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
/นำงสำวเกษแก้ว …
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7) นำงสำวเกษแก้ว ปวนแดง
8) นำงสำวธนพร มำใหม่
9) นำงสำวชนกำนต์ ทิพย์อุ่น

ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและ กรรมกำรและเลขำนุกำร
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

2. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบประเด็นคาถามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประกอบด้ว ย
ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ ำง ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
9.1.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อที่
ข้อมูล
O1 โครงสร้ำงหน่วยงำน
O2 ข้อมูลผู้บริหำร
O3 อำนำจหน้ำที่
O4 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

ผู้รับผิดชอบ
นำยเกรียงไกร ปุกไชยโย

ตาแหน่ง
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำน

นำงสำวสิริลักษณ์ ศรีมณี

นักวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนชำนำญกำร
นักจัดกำรงำนทั่วไป
ปฏิบัติกำร
ลูกจ้ำงชั่วครำว

O5

ข้อมูลกำรติดต่อ

นำยชำญชัย แสงกร

O6

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

นำงสำววิไลยพร ปัญญำปิน

9.1.2 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อที่
O7

ข้อมูล
ข่ำวประชำสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ
นำยอำนำจ กิจเดช

ตาแหน่ง
ลูกจ้ำงชั่วครำว

ผู้รับผิดชอบ
นำยอำนำจ กิจเดช

ตาแหน่ง
ลูกจ้ำงชั่วครำว

9.1.3 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อที่
O8
O9

ข้อมูล
Q&A
Social Network

9.1.4 แผนการดาเนินงาน
ข้อที่
O10

ข้อมูล
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี

O11

รำยงำนกำรกำกับติดตำม
กำรดำเนินงำน รำยไตรมำส

O12

รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ประจำปี

ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวสิริลักษณ์ ศรีมณี

ตาแหน่ง
นักวิเครำะห์นโยบำย
และแผนชำนำญกำร
1. นำงสำวพิช ญ์ษินี โฉมอั มฤทธิ์ นักวิเครำะห์
นโยบำยและแผน
ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำงสำวธัญญำ อุ ดดง
ลู กจ้ำงชั่ว ครำว
1. นำงสำวพิช ญ์ษินี โฉมอั มฤทธิ์ นักวิเครำะห์
นโยบำยและแผน
ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำงสำวธัญญำ อุ ดดง
ลู กจ้ำงชั่ว ครำว
/9.1.5…
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9.1.5 การปฏิบัติงาน
ข้อที่
O13
O14
O15
O16
O17

ข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ
ตาแหน่ง
คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน นำงสำวดำกำนดำ วงศ์พิพัฒน์ทวีป นักทรัพยำกรบุคคล
ชำนำญกำร
คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร นำงสำวฐำนิสสรณ์ ศรีสิงห์ชยั
นักจัดกำรงำนทั่วไป
ชำนำญกำรพิเศษ
ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร
รำยงำนผลกำรสำรวจ
นำงสุพิชญำ แสนวิชัย
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำร
ปฏิบัติงำน
E-Service
นำยอำนำจ กิจเดช
ลูกจ้ำงชั่วครำว

9.1.5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ข้อที่
O18
O19
O20

ข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
1. นำงสำวสิริลักษณ์ ศรีมณี
ประจำปี
รำยงำนกำรกำกับติดตำมกำรใช้ 2.นำงสำวเรณู อุตรชัย
จ่ำยงบประมำณ รำยไตรมำส
รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 3. นำงสำววัชรำ ถำวรวิจิตร
ประจำปี

ตาแหน่ง
นักวิเครำะห์นโยบำย
และแผนชำนำญกำร
นักวิชำกำรเงินและ
บัญชีชำนำญกำร
นักวิชำกำรเงินและ
บัญชีชำนำญกำรพิเศษ

9.1.6 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อที่
O21
O22
O23
O24

ข้อมูล
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือ
แผนกำรจัดหำวัสดุ
ประกำศต่ำง ๆ เกี่ยวกับ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำ
พัสดุ
สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือ
กำรจัดหำพัสดุรำยเดือน
รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือ
กำรจัดหำพัสดุประจำปี

ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวปัทนำ ยำนะแก้ว
1.นำงสำวปัทนำ ยำนะแก้ว

ตาแหน่ง
นั ก วิ ช ำกำรเงิ น และ
บัญชีปฏิบัติกำร
นั ก วิ ช ำกำรเงิ น และ
บัญชีปฏิบัติกำร

2.นำงชนิดำ คำภิโล

นักวิชำกำรเงินและ
บัญชีชำนำญกำร

9.1.7 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อที่
O25
O26
O27
O28

ข้อมูล
นโยบำยกำรบริ ห ำรทรั พ ยำกร
บุคคล
กำรดำเนิน กำรตำมนโยบำยกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล
หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล
รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลประจำปี

ผู้รับผิดชอบ
นำงสมพร รุจิเลิศ
นำงสำววำสนำ จันทร์พลอย
นำงสำวเกศรำ ศรีวิชัย

ตาแหน่ง
นักทรัพยำกรบุคคล
ชำนำญกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ชำนำญงำน
พนักงำนรำชกำร

นำงสำวดำกำนดำ วงศ์พิพัฒน์ทวีป นักทรัพยำกรบุคคล
ชำนำญกำร
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/9.1.8…
9.1.8 การจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อที่
O29
O30
O31

ข้อมูล
แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนกำรทุจริต
ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริต
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริตประจำปี

ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวประภำศรี ใจสุข

ตาแหน่ง
นิติกรชำนำญกำร
พิเศษ

9.1.9 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อที่
O32

ข้อมูล
ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น

ผู้รับผิดชอบ
นำงสุพิชญำ แสนวิชัย

O33

กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมี
ส่วนร่วม

1.นำงอรพินท์ สิงห์ทอง
2.นำงวนิดำ รัตนสมำหำร
3.นำยกิตติวัฒน์ ใจยำ
4.นำงสำวเมธินี สุตำคำ
5.นำงสำวนลพรรณ แก้วก๋องมำ
6.นำงสำวจิรำพร ตำยะนะ

ตาแหน่ง
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำน
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำน
ลูกจ้ำงชั่วครำว
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำน
ลูกจ้ำงชั่วครำว
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำน
ลูกจ้ำงชั่วครำว

9.1.10 เจตจานงของผู้บริหาร
ข้อที่
O34
O35

ข้อมูล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหำร
กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร

ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวธนพร มำใหม่
และคณะศึกษำนิเทศก์

ตาแหน่ง
นิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ

9.1.11 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ข้อที่
O36
O37

ข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ
กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต
ประจำปี
นำงสำวธนพร มำใหม่
กำรดำเนินกำรจัดกำรควำมเสี่ยง และคณะศึกษำนิเทศก์
กำรทุจริต

ตาแหน่ง
นิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ

/9.1.12…
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9.1.12 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อที่
O38

ข้อมูล
กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร

ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวธนพร มำใหม่
และคณะศึกษำนิเทศก์

ตาแหน่ง
นิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ

ข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ
แผนป้องกันกำรทุจริตประจำปี
รำยงำนกำรกำกับติดตำมกำร
นำงสำวธนพร มำใหม่
ดำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต
และคณะศึกษำนิเทศก์
รำยไตรมำส
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรป้องกัน
กำรทุจริตประจำปี

ตาแหน่ง
นิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ

9.1.13 แผนป้องกันการทุจริต
ข้อที่
O39
O40
O41

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ข้อที่
O42
O43

O44
O45
O46
O47
O48

ข้อมูล
มำตรกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สำธำรณะ
มำตรกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วม

มำตรกำรส่งเสริมควำมโปร่งใส
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริต
มำตรกำรป้องกันกำรรับสินบน
มำตรกำรป้องกันกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
มำตรกำรตรวจสอบกำรใช้
ดุลพินิจ

ผู้รับผิดชอบ
นำยชำญชัย แสงกร

ตาแหน่ง
นักจัดกำรงำนทั่วไป
ปฏิบัติกำร
1.นำงอรพินท์ สิงห์ทอง
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำน
2.นำงวนิดำ รัตนสมำหำร
ลูกจ้ำงชั่วครำว
3.นำยกิตติวัฒน์ ใจยำ
เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำน
4.นำงสำวเมธินี สุตำคำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
5.นำงสำวนลพรรณ แก้วก๋องมำ เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ปฏิบัติงำน
6.นำงสำวจิรำพร ตำยะนะ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
นำงสำวปัทนำ ยำนะแก้ว
นักวิชำกำรเงินและ
บัญชีปฏิบัติกำร
นิติกรชำนำญกำร
นำงสำวประภำศรี ใจสุข
พิเศษ
นำงสำวธนพร มำใหม่
และคณะศึกษำนิเทศก์
นำงสมพร รุจิเลิศ

นิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ
นักทรัพยำกรบุคคล
ชำนำญกำร
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3. คณะกรรมการรายงานข้ อมู ล ในระบบออนไลน์ด้ ว ยระบบเว็บ ไซต์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษา
ประกอบด้วย ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำง ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

นำยพิทูรย์ ปัญญำศรี
นำงสำวฐำนิสสรณ์ ศรีสิงห์ชยั
นำงวนิดำ รัตนสมำหำร
นำยเกรียงไกร ปุกไชยโย
นำงสำวเมธินี สุตำคำ
นำงสำวนลพรรณ แก้วก๋องมำ
นำงสำวจิรำพร ตำยะนะ
นำยปิยะพงษ์ เชื้อเตจ๊ะ
นำยพิสิฐศักดิ์ ดวงพรม
นำงสำวธนพร มำใหม่
นำยอำนำจ กิจเดช
นำงอรพินท์ สิงห์ทอง

รองผอ.สพป.เชียงใหม เขต 6
ประธำนกรรมกำร
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ รองประธำน
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
กรรมกำร
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
กรรมกำร
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยทรำย
กรรมกำร
ครูโรงเรียนบ้ำนท่ำข้ำม
กรรมกำร
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ลูกจ้ำงชั่วครำว
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

หน้าที่ นำเข้ำข้อมูลแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment (OIT) ตำมประเด็นข้อคำถำมที่ได้ลงนำมรับรองควำมถูกต้องจำกผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ สำเนำเอกสำร (scan) และนำเข้ำสู่ระบบออนไลน์ (Online) และตลอดจนนำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เผยแพร่ต่อสำธำรณชนโดยสื่อเว็บไซต์ (website) ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6
ให้ผู้ ที่ได้รั บมอบหมำยปฏิบัติหน้ ำที่อย่ำงเต็มควำมรู้ ควำมสำมำรถและรอบคอบ เพื่อให้ กำรประเมิน
คุ ณ ธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำเนิ น งำนของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำออนไลน์ ( Integrity
Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 บรรลุตำมวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำย หำกมีปญ
ั หำอุปสรรคใด ๆ ให้ดำเนินกำรแก้ไขเบื้องต้นและรำยงำนผู้บังคับบัญชำ ทรำบทันที
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 13 เดือนมิถุนำยน พุทธศักรำช 2562

นำยสมพงศ์ พรมจันทร์
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖

