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รายงานการประชุม
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึก ษำ/รองผู้ อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ ก ษำ
ผู้อำนวยกำรกลุ่ม ศึกษำนิเทศก์และบุคลำกรในสำนั กงำนทุ กคน ทุกตำแหน่ง
ตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึก ษำประถมศึก ษำ
เชียงใหม่ เขต 6 (กิจกรรมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึ ก ษำสุ จริต) ประจำปีงบประมำณ 2562
ครั้งที่ ....2..../......2562........
วันที่ ....17.... เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ...2562.......
ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึก ษำเชียงใหม่ เขต 6
------------------------------วำระที่ 1 เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวำระที่ 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว
……………………………………-....……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวำระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ
3.1 ทบทวนคำสั่งมอบหมำยงำน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity Transparency
Assessment Online : ITA Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ 173/2562 ลงวันที่ 13 มิถุนายน
2562
3.2 แก้ไขคาสั่ง
ข้อที่
ข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ
ตำแหน่ง
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
1. นางสาวสิริลักษณ์ ศรีมณี
นักวิเคราะห์นโยบาย
ประจาปี
และแผนชานาญการ
O19 รายงานการกากับติดตามการใช้ 2.นางสาวเรณู อุตรชัย
นักวิชาการเงินและ
จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
บัญชีชานาญการ
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 3. นางสาววัชรา ถาวรวิจิตร
นักวิชาการเงินและ
ประจาปี
บัญชีชานาญการพิเศษ
3.3 แนวปฏิบัติของผู้รับผิดชอบ OIT
3.4 ชี้แจงกรอบภารกิจ/การดาเนินงาน ตามคาสั่ง
3.5 วิเคราะห์ภาระงาน OIT และผู้รับผิดชอบการจัดทาข้อมูลตามคาสั่ง และภาระงาน
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วำระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ
4.1 วิเครำะห์ตัวชี้วัดแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมู ลสำธำรณะ(Open Data Integrity and Transparency
Assessment (OIT)
-แนวทางการจัดทาเว็บไซต์ ตามกรอบการประเมิน O1-O48

-นาเสนอแนวทางตัวอย่างการตอบ OIT จาก สพฐ.
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ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการตอบ OIT
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐำน
9.1.1 ข้อมูลพื้นฐำน
ข้อที่
O1

ข้อมูล
โครงสร้างหน่วยงาน

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

O3

อานาจหน้าที่

O4

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางสาวสิริลักษณ์ ศรีมณี

O5

ข้อมูลการติดต่อ

นายชาญชัย แสงกร

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นางสาววิไลยพร
ปัญญาปิน

9.1.2 ข่ำวประชำสัมพันธ์
ข้อที่
ข้อมูล
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

9.1.3 กำรปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อที่
ข้อมูล
O8 Q&A
O9 Social Network

9.1.4 แผนกำรดำเนินงำน
ข้อที่
ข้อมูล
O10 แผนปฏิบัติราชการประจาปี

ผู้รับผิดชอบ

รำยละเอียดข้อมูล
-ปรับปรุงรู ป แบบการน าเสนอ
บนเว็บไซต์
-ปรับผัง ข้ อ มู ล ผู้ บ ริ ห ารให้ เ ป็ น
ปัจจุบัน
-สามารถทาเองหรื อ ให้ ผู้ จั ด ท า
เว็บไซต์ลงข้อมูลให้ได้
-จัดทาใหม่ให้เป็นข้อมูลที่ เ ข้ า ถึ ง
ง่าย สามารถเห็นได้เลย
-สามารถ Link หรื อ ลงข้ อ มู ล
ใหม่ หรือแสดงไว้ใน words
-หรือให้ผู้รับทาเว็บลงให้ได้
-ที่อยู่ของเขต / แผนที่ / มี ใ น
เว็บบล๊อคหรือหน้าเว็บ
-กฎหมายที่เกี่ยวกับบุค ลากรใน
เขต หรื อ ใน สั ง กั ด ทั้ ง ภายใน
และภายนอก

นายเกรียงไกร ปุกไชยโย

ผู้รับผิดชอบ
นายชาญชัย แสงกร

รำยละเอียดข้อมูล
-รูปภาพของ ผอ.เขต / งาน
ประชาสัมพันธ์เขต ลงได้เลย
-copy link ลงเว็บ

ผู้รับผิดชอบ
นายอานาจ กิจเดช

รำยละเอียดข้อมูล
-ดูตัวอย่าง
-ให้เจ้าของเว็บจัดทาให้/ออกแบบ
-ข้อมูลพื้นฐานของ line ,
facebook

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสิริลักษณ์ ศรีมณี

รำยละเอียดข้อมูล
-ให้ใช้ปี 2562
-ใช้เว็บลิงค์เดิม
-ดูตัวอย่างของ สพฐ. ได้
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O11
O12

รายงานการกากับติดตาม
การดาเนินงาน รายไตรมาส

1. นางสาวพิ ช ญ์ ษิ นี โฉมอั มฤทธิ์

-แยกเป็ น รายไตรมาส

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี

1. นางสาวพิ ช ญ์ ษิ นี โฉมอั มฤทธิ์

-เน้ น ปี 2562

2. นางสาวธั ญ ญา อุ ด ดง

-ข้ อ มู ล ของแผน ทาทุ ก ปี

2. นางสาวธั ญ ญา อุ ด ดง

9.1.5 กำรปฏิบัติงำน
ข้อที่
O13

ข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน นางสาวดากานดา วงศ์พิพัฒน์

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16

รายงานผลการสารวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service

O17

นางสุพิชญา แสนวิชัย

รำยละเอียดข้อมูล
-เป็นงานของทุกกลุ่มงาน
-จัดทาให้เป็นปัจจุบัน
-สรุปการให้บริการของทุก
กลุ่มงาน
-จัดทาสรุปเป็นสถิติ
-ทุกกลุ่มงานมีข้อมูล/หลักฐาน
ของแต่ละกลุ่ม
-จานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
-ให้ธุรการแต่ละกลุ่มรวบรวม
สติการให้บริการโดยไม่ต้องมี
รูปแบบเดียวกันก็ได้ อย่าง
น้อยกลุ่มละ 1-2 เรื่อง
-มีแบบสอบถาม

นายอานาจ กิจเดช

-มีในเว็บ

ทวีป
นางสาวฐานิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย

9.1.5 แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี
ข้อที่
O18
O19
O20

ข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
1. นางสาวสิริลักษณ์ ศรีมณี
ประจาปี
รายงานการกากับติดตามการใช้ 2.นางสาวเรณู อุตรชัย
จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 3. นางสาววัชรา ถาวรวิจิตร
ประจาปี

รำยละเอียดข้อมู ล
-ข้อมูลมีในเว็บเดิม
-ข้อมูลมีในเว็บเดิม
-ข้อมูลมีในเว็บเดิม

9.1.6 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจั ดหำพัสดุ
ข้อที่
O21
O22

ข้อมูล
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาวัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปัทนา ยานะแก้ว

รำยละเอียดข้อมู ล
-ข้อมูลมีในเว็บเดิม
-ข้อมูลมีในเว็บเดิม

1.นางสาวปัทนา ยานะแก้ว
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O23
O24

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจาปี

-ข้อมูลมีในเว็บเดิม
2.นางชนิดา คาภิโล
-ข้อมูลมีในเว็บเดิม

9.1.7 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพ ยำกรบุคคล
ข้อที่
O25
O26
O27
O28

ข้อมูล
นโยบายการบริ ห ารทรั พยากร
บุคคล
การดาเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคลประจาปี

ตำแหน่ง
นางสมพร รุจิเลิศ
นางสาววาสนา จันทร์พลอย
นางสาวเกศรา ศรีวิชัย

รำยละเอียดข้อมู ล
-ดูตัวอย่าง OIT
-นโยบาย 4 คืน 4 ให้
-ข้อมูลในกลุ่มบุคคล
-แผนอัตรากาลัง
-บรรจุ-แต่งตั้ง โยกย้าย

น.ส. ดากานดา วงศ์พิพัฒน์ทวีป -ตัวอย่าง OIT

9.1.8 กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
ข้อที่
O29
O30
O31

ข้อมูล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตประจาปี

ผู้รับผิดชอบ
-ตัวอย่าง OIT
-เอาลงในเว็บไซต์
นางสาวประภาศรี ใจสุข -ตัวอย่าง OIT
-เอาลงในเว็บไซต์
-ตัวอย่าง OIT
-เอาลงในเว็บไซต์

9.1.9 กำรเปิดโอกำสให้เกิ ดกำรมี ส่วนร่วม
ข้อที่
O32

ข้อมูล
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ผู้รับผิดชอบ
นางสุพิชญา แสนวิชัย

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม

1.นางอรพินท์ สิงห์ทอง
2.นางวนิดา รัตนสมาหาร
3.นายกิตติวัฒน์ ใจยา
4.นางสาวเมธินี สุตาคา
5.นางสาวนลพรรณ แก้วก๋องมา
6.นางสาวจิราพร ตายะนะ

รำยละเอียดข้อมู ล
-กล่องรับความคิดเห็น
-จัดทาข้อมูล/ภาพลง
ในเว็บ
-การทา MOU
-มีทุกกลุ่มงาน
-ทุกกลุ่มงานต้อง
ช่วยกันทา
-แต่ละกลุ่มได้ให้ รร.มี
ส่วนร่วมอะไรบ้าง
-การวางแผน
-การประชุม
-EIT มีส่วนร่วมน้อย

|6

9.1.10 เจตจำนงของผู้บริหำร
ข้อที่
O34

ข้อมูล
เจตจานงสุจริตของผู้บริหาร

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวธนพร มาใหม่
และคณะศึกษานิเทศก์

รำยละเอียดข้อมู ล
-ข้อมูลเดิมมี
-ใช้ข้อมูลเดิมได้
-การบรรยายของผอ.เขต
-การประชุม
-การ MOU
-เอาภาพลงเว็บ
-ใส่ Link
-ภารกิจของ ผอ.เขต

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
-ต้องตรวจเว็บไซต์ก่อน ควรมีการทดสอบก่อน
-แต่ละตัวชี้วัดต้องมี Link แนบทุกตัว
-ต้องทาเป็นไฟล์ words รองรับไว้
9.1.11 กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อ กำรป้ องกันกำรทุจริ ต
ข้อที่
O36
O37

ข้อมูล
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปี
การดาเนินการจัดการความเสี่ยง
การทุจริต

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวธนพร มาใหม่
และคณะศึกษานิเทศก์

รำยละเอียดข้อมู ล
-อยู่ระหว่างดาเนินการ
-อยู่ระหว่างดาเนินการ

9.1.12 กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร
ข้อที่
O38

ข้อมูล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวธนพร มาใหม่
และคณะศึกษานิเทศก์

รำยละเอียดข้อมู ล
-ดาเนินการแล้ว

9.1.13 แผนป้องกันกำรทุจริต
ข้อที่
O39
O40
O41

ข้อมูล
ผู้รับผิดชอบ
แผนป้องกันการทุจริตประจาปี
นางสาวธนพร มาใหม่
และคณะศึกษานิเทศก์
รายงานการกากับติดตามการ
ดาเนินการป้องกันการทุจริต
รายไตรมาส
รายงานผลการดาเนินการป้องกัน
การทุจริตประจาปี

รำยละเอียดข้อมู ล
-อยู่ระหว่างดาเนินการ
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ข้อที่
O42
O43

ข้อมูล
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วม

ผู้รับผิดชอบ
นายชาญชัย แสงกร
1.นางอรพินท์ สิงห์ทอง
2.นางวนิดา รัตนสมาหาร
3.นายกิตติวัฒน์ ใจยา

O44
O45
O46
O47
O48

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลพินิจ

4.นางสาวเมธินี สุตาคา
5.นางสาวนลพรรณ แก้วก๋องมา
6.นางสาวจิราพร ตายะนะ
นางสาวปัทนา ยานะแก้ว

รำยละเอียดข้อมู ล
-ส่วนใหญ่เป็น
มาตรการ วิธีการ
-ประกาศ คู่มือ
-วิธีการเปิดเผยข้อมูล
-มาตรการของแต่ละ
กลุ่มงาน
-ให้ธุรการแต่ละกลุ่ม
งานดาเนินการ
รวบรวม
-ดาเนินการแล้ว
-ดาเนินการแล้ว

นางสาวประภาศรี ใจสุข
นางสาวธนพร มาใหม่
และคณะศึกษานิเทศก์

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

นางสมพร รุจิเลิศ

-การปฏิบัติงานของ
บุคลากร
-มาตาการในการ
ดาเนินงานกับ
บุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานต่า

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
-ให้ผู้รับผิดชอบไปศึกษารายละเอียดของ OIT ทีร่ ับผิดชอบตามเว็บไซต์ต่าง ๆ
-ให้ดูกระดาษทาการประกอบ (ข้อสังเกต) เพิ่มเติมเพื่อเตรียมข้ อมู ล อ่านให้ละเอียด/ข้อควรระวัง
-ให้ใช้ Link ที่สะดวกต่อการตรวจของกรรมการ
-ส่งให้ทีมงาน หรือผู้รับจัดทาเว็บไซต์ได้
-ส่งหลักฐานในเว็บ วันที่ 1-12 กรกฎาคม 2562
-กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องดาเนินการต่อ เช่น กิจกรรมจิตอาสา การปรับปรุงระบบการทางาน
ทางด้านกายภาพ ให้ธุรการสารวจดูห้องแต่ละห้อง ต้องการปรับปรุงเพิ่มเติมให้แจ้ง ทางโครงการจะดาเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้
-ให้ธุรการแต่ละกลุ่มรับป้ายชื่อ จัดทาไว้ห้อยคอเป็นการเปิดเผยข้อมูล ต้องใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
วำระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)
…………………………………ไม่มี....................................................................................................................................
เลิกประชุม เวลา.....12.00..........….. น.
(ลงชื่อ) .......นางสาวธนพร มาใหม่..... ผู้บันทึกการประชุม
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