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๔.๑

คำสั่งโรงเรียนหนองบุญมำกประสงค์วิทยำ
ที่ 117/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
โรงเรียนหนองบุญมำกประสงค์วิทยำ ประจำปีงบประมำณ 2563
………………………………………….
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ระบุว่า “ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ให้ความ
ร่วมมือ และเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด...”
สานักงาน ป.ป.ช. ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม
ความโปร่งใสและการทุจริ ต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริ ตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้ อมที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะ
เกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ (OIT) ในตัวชี้วัดที่ 9
การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต จานวน 48 ข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยการเผยแพร่ข้อมูลแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน
และการดาเนินงานของหน่วยงาน และความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริต ในหน่วยงานให้ลดน้อยลง
หรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เพื่อให้การดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของโรงเรียนหนอง
บุญมากประสงค์วิทยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
๑. นายวีระศักดิ์ วนาภรณ์
๒. นายบุญส่ง ก่าสระน้อย
๓. นายชูชาติ อาจวิชัย
๔. นางอรุณ ดวดกระโทก
๕. นางอภิญญา มนัสพรหม
๖. นายสมควร วิชาชาติ

ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธาน
รองผู้อานวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบุคคล รองประธาน
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายอานวยการ
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมกำรมีหน้ำที่
1. ให้คาปรึกษา เสนอแนะวิธีการดาเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
2. กากับ ติดตาม และเร่งรัด การดาเนินงานของผู้รับผิดชอบตามลักษณะข้อมูล
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3. กลั่นกรอง และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จานวน 48 ข้อมูล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามลักษณะข้อมูลที่กาหนดก่อนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency
Assessment (OIT)
2. คณะกรรมกำรจัดทำข้อมูล กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ Open Data Integrity and Transparency
Assessment (OIT) จำนวน 43 ข้อมูล ประกอบด้วย
ข้อมูล/รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
กำรเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐำน
ข้อมูลพื้นฐำน
O1: โครงสร้ำงหน่วยงำน
: โครงสร้างหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดการ
แบ่งส่วนงานภายในโรงเรียน
O2: ข้อมูลผู้บริหำร
: ข้อมูลผู้บริหาร อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ชื่อ–นามสกุล
และตาแหน่ง ของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด
O3: อำนำจหน้ำที่
: จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ตามที่กฎหมายกาหนด เช่น การแบ่งส่วนราชการภายในโรงเรียน
พ.ศ. 2560 เป็นต้น
O4: แผนพัฒนำหน่วยงำน
: แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนหนองบุญมาก
ประสงค์วิทยา จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาหน่วยงาน
มากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด
O5 : ข้อมูลกำรติดต่อ
: อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 1) ที่อยู่ 2) หมายเลขโทรศัพท์
3) หมายเลขโทรสาร 4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–Mail)
5) แผนที่ตั้งของหน่วยงาน
O6: กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
: จะต้องมีกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ
ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เช่น
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่2)
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ

นายบุญส่ง ก่าสระน้อย
นางสิริวรรณ เตียประเสริฐ
น.ส.อรกานต์ ศรีปทุมรัตตกุล
นางศุภานัน ตันกระโทก
น.ส.สุนิสา ทันจันทร์
นางอรทัย วิชาชาติ

นางอรุณ ดวดกระโทก
น.ส.นิตยา ทองลา
นายอาคเนย์ มณีเทียนทอง
น.ส.สุนิสา ทันจันทร์
นายกษิภัทร ในกระโทก
นางอภิญญา มนัสพรหม
นายอาคเนย์ มณีเทียนทอง
น.ส.สุนิสา ทันจันทร์
นายกษิภัทร ในกระโทก
นายพสิษฐ์ รุ่งศิริธนวัฒน์

หมำยเหตุ
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ข้อมูล/รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข่ำวประชำสัมพันธ์
O7: ข่ำวประชำสัมพันธ์ (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 กำรบริหำรงำน
แผนดำเนินงำน
O10: แผนดำเนินงำนประจำปี
: จะต้องมีข้อมูลแผนการดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด
O11: รำยงำนกำรกำรกับติดตำมกำรดำเนินงำน
ประจำปี รอบ 6 เดือน
: จะต้องมีข้อมูลแสดงว่าหน่วยงานมีการกากับติดตาม
การดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนดาเนินงานเป็นข้อมูลระยะ
6 เดือนแรก ของบประมาณ พ.ศ. 2563
O12: รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี
: จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานประจาปีของ
หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้รับผิดชอบ
นางอภิญญา มนัสพรหม
นายอาคเนย์ มณีเทียนทอง
น.ส.สุนิสา ทันจันทร์
นายณัฐวุฒิ เพลียขุนทด
นายกษิภัทร ในกระโทก

นางอรุณ ดวดกระโทก
น.ส.นงนุศ ดวดกระโทก
นางประคอง ใยงูเหลือม
น.ส.ฤดีรัตน์ สาระบุตร
น.ส.นิตยา ทองลา
น.ส.กฤติกา แก้วเขียว

หมำยเหตุ
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ข้อมูล/รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
กำรปฏิบัติงำน
O13: คู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
: จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงานราชการรายบุคคล
ทุกกลุ่มงาน พร้อมรายละเอียด

กำรให้บริกำร
O14: คู่มือหรือมำตรฐำนกำรให้บริกำร
: จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ที่ผู้มารับ
บริการจะต้องรับทราบ ซึ่งประกอบด้วย ประเภทการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลา
ที่ใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ
O15: ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำร
: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องมีข้อมูลสถิติการ
ให้บริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน และ
จะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบ
นายบุญส่ง ก่าสระน้อย
นางอรุณ ดวดกระโทก
นายชูชาติ อาจวิชัย
นางอภิญญา มนัสพรหม
นายสมควร วิชาชาติ
นางสิริวรรณ เตียประเสริฐ
นางอรทัย วิชาชาติ
น.ส.นงนุศ ดวดกระโทก
น.ส.ฤดีรัตน์ สาระบุตร
นายชัยกร แพไธสง
น.ส.พัชริยา เครือบุญ
นายพสิษฐ์ รุ่งศิริธนวัฒน์
น.ส.ธาดารัตน์ ลีลอย
น.ส.เปรมพร อรุนันท์
นางอภิญญา มนัสพรหม
นายณัฐวุฒิ เพลียขุนทด
นายอาคเนย์ มณีเทียนทอง
นายพสิษฐ์ รุ่งศิริธนวัฒน์
นายกษิภัทร ในกระโทก

O16: รำยงำนผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจ
กำรให้บริกำร
: รายงานผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ
จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ
ตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

นางอภิญญา มนัสพรหม
นายณัฐวุฒิ เพลียขุนทด
นายอาคเนย์ มณีเทียนทอง
นายพสิษฐ์ รุ่งศิริธนวัฒน์
นายกษิภัทร ในกระโทก

O17: E–Service
: จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถขอรับบริการตามอานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บ
ไซด์ของหน่วยงาน เช่น Smart OBEC , My office ,AMSS++,
Smart Area , Smart Office เป็นต้น

นางอภิญญา มนัสพรหม
นายณัฐวุฒิ เพลียขุนทด
นายอาคเนย์ มณีเทียนทอง
นายพสิษฐ์ รุ่งศิริธนวัฒน์
นายกษิภัทร ในกระโทก

หมำยเหตุ

5

ข้อมูล/รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
กำรเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
ตัวชี้วัดย่อย 9.3 กำรบริหำรเงินงบประมำณ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี
O18: แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี
: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี จะต้องมีข้อมูล
เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2563
พร้อมรายละเอียด
O19 : รำยงำนกำรกำกับ ติดตำม กำรใช้จ่ำย
งบประมำณรอบ 6 เดือน
: รายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
จะต้องมีข้อมูลการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตามแผนการใช้จ่าย เป็นข้อมูลระยะ 6 เดือนแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O20 รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปี
: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี จะต้องมี
ข้อมูลสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปีของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ผ่านมา
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ
O21 แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุ
: จะต้องมีแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ตามทีห่ น่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O22 ประกำศต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือ
กำรจัดหำพัสดุ
: ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุ จะต้องมีประกาศตามที่หน่วยงานต้องดาเนินการ ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.
2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O23 สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ
รำยเดือน
: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 และ
จะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O24 รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำ
พัสดุประจำปี
: จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา อย่างน้อยจะต้อง
ประกอบด้วย
1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
2) ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
3) ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ

นางอรุณ ดวดกระโทก
น.ส.นงนุศ ดวดกระโทก
นางประคอง ใยงูเหลือม
น.ส.ฤดีรัตน์ สาระบุตร
น.ส.นิตยา ทองลา
น.ส.กฤติกา แก้วเขียว

นางอรุณ ดวดกระโทก
น.ส.นงนุศ ดวดกระโทก
นางประคอง ใยงูเหลือม
น.ส.ฤดีรัตน์ สาระบุตร
น.ส.นิตยา ทองลา
น.ส.กฤติกา แก้วเขียว

หมำยเหตุ
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ข้อมูล/รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
กำรเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
ตัวชี้วัดย่อย 9.4 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
O25: นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีนโยบาย
หรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของ
หน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ
O26: กำรดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล
: การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล จะต้องเป็นการดาเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกาลังคน การสรรหาคนดี
คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนา
บุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษา
วินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎ
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
O27: หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
: จะต้องมีการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึง่ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์
การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
O28 รำยงำนผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลประจำปี
: จะต้องมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจาปี และจัดทาเป็นรายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปีของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ผ่านมา

ผู้รับผิดชอบ

นายบุญส่ง ก่าสระน้อย
นางสิริวรรณ เตียประเสริฐ
น.ส.อรกานต์ ศรีปทุมรัตตกุล
นางศุภานัน ตันกระโทก
น.ส.สุนิสา ทันจันทร์
นางอรทัย วิชาชาติ

หมำยเหตุ
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ข้อมูล/รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
กำรเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
ตัวชี้วัดย่อย 9.5 กำรส่งเสริมควำมโปร่งใส
กำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต



O29: แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ
: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
จะต้องมีแนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการ
ต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน
O30 :ช่องทำงแจ้งเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ
: จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้เสีย สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน
O31: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจำปี
: จะต้องมีข้อมูลสรุปจานวนและประเภทเรื่องร้องเรียน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา
กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม
O32 : ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น
: จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย สามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน
O33 กำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วม
: จะต้องมีการดาเนินการ หรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน
ร่วมดาเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบ

นางอภิญญา มนัสพรหม
นายณัฐวุฒิ เพลียขุนทด
นายอาคเนย์ มณีเทียนทอง
นายพสิษฐ์ รุ่งศิริธนวัฒน์
นายกษิภัทร ในกระโทก
นางอภิญญา มนัสพรหม
นายณัฐวุฒิ เพลียขุนทด
นายอาคเนย์ มณีเทียนทอง
นายพสิษฐ์ รุ่งศิริธนวัฒน์
นายกษิภัทร ในกระโทก
นางอภิญญา มนัสพรหม
นายณัฐวุฒิ เพลียขุนทด
นายอาคเนย์ มณีเทียนทอง
นายพสิษฐ์ รุ่งศิริธนวัฒน์
นายกษิภัทร ในกระโทก

นางอภิญญา มนัสพรหม
นางชวนคิด ทิศกระโทก
นายสมนึก พรมจันทร์
นางนลินรัตน์ สันติวรวัฒน์
นางจินต์จุฑา ดีมา
นายณัฐวุฒิ เพลียขุนทด
นายอาคเนย์ มณีเทียนทอง
นางปาริชาติ ปร๋อกระโทก
นายนิวัฒน์ นุชสาย
นายพสิษฐ์ รุ่งศิริธนวัฒน์
นายกษิภัทร ในกระโทก

หมำยเหตุ
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ข้อมูล/รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
กำรเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
ตัวชี้วัดย่อย 10.1 กำรดำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหำร
O34: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหำร
: จะต้องเป็นการแสดงเจตนารมณ์ หรือคามั่นของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหาร
หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจัดทาอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
O35: กำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร
: จะต้องมีการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้
ความสาคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสและจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่งบประมาณ
พ.ศ. 2563
กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อกำรป้องกันกำรทุจริต
O36: กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตประจำปี
: จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานที่
อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบ

นายสมควร วิชาชาติ
นางประพา สุนทรรัตน์
น.ส.สุวรรณา ใคร่กระโทก
น.ส.นิภาภัทร ทองโคกกรวด
น.ส.อัจฉราทิพย์ ศรีแก้ว
Mr.Kelvin Melckzedeck Minja

นางอรุณ ดวดกระโทก
นายชูชาติ อาจวิชัย
นางอภิญญา มนัสพรหม
นายสมควร วิชาชาติ
น.ส.นงนุศ ดวดกระโทก
นางประคอง ใยงูเหลือม
น.ส.ฤดีรัตน์ สาระบุตร
น.ส.นิตยา ทองลา
น.ส.กฤติกา แก้วเขียว

หมำยเหตุ
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ข้อมูล/รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
กำรเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 กำรดำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต
กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร
O37 : กำรดำเนินกำรเพื่อจัดกำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต
: จะต้องมีการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
ดาเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
การดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O38 :กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร
: จะต้องมีการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ
ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเป็น
ข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
O39 : แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
: จะต้องมีข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พร้อมรายละเอียด
O40 :รำยงำนกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินกำรป้องกัน
กำรทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
: จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานรายไตรมาส
และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O41 : รำยงำนผลกำรดำเนินกำรป้องกันกำรทุจริต
ประจำปี
: รายงานผลการดาเนินการป้องกันการทุจริตประจาปี
จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้รับผิดชอบ

นางอรุณ ดวดกระโทก
นายชูชาติ อาจวิชัย
นางอภิญญา มนัสพรหม
นายสมควร วิชาชาติ
นางสมบูรณ์ กมขุนทด
นายปรีชา เหล็งนุ้ย
นายสมนึก พรมจันทร์
นายนิรันดร์ ก้อกระโทก
นางนลินรัตน์ สันติวรวัฒน์
น.ส.นิตยา ทองลา

นายสมควร วิชาชาติ
นางประพา สุนทรรัตน์
นางสุวรรณา ใคร่กระโทก
น.ส.ธาดารัตน์ ลีลอย
นางเปรมฤทัย สัจจา
น.ส.เปรมพร อรุนันท์
น.ส.นิภาภัทร ทองโคกกรวด
น.ส.อัจฉราทิพย์ ศรีแก้ว
Mr.Kelvin Melckzedeck Minja

หมำยเหตุ
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ข้อมูล/รำยละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
กำรเปิดเผยข้อมูล (Open Data)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มำตรกำรภำยในเพื่อป้องกันกำรทุจริต
มำตรกำรภำยในเพื่อส่งเสริมควำมโปร่งใสและป้องกันกำรทุจริต
O42 : มำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ภำยในหน่วยงำน
:มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนาผลการวิเคราะห์ไปสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงาน
:มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์
O43 : กำรดำเนินกำรตำมมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรม
และควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน
:แสดงผลการดาเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
:มีข้อมูลรายละเอียดการนามาตรการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
:เป็นการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

นายสมควร วิชาชาติ
นางประพา สุนทรรัตน์
นางสุวรรณา ใคร่กระโทก
น.ส.ธาดารัตน์ ลีลอย
นางเปรมฤทัย สัจจา
น.ส.เปรมพร อรุนันท์
น.ส.นิภาภัทร ทองโคกกรวด
น.ส.อัจฉราทิพย์ ศรีแก้ว
Mr.Kelvin Melckzedeck Minja
นายสมควร วิชาชาติ
นางประพา สุนทรรัตน์
นางสุวรรณา ใคร่กระโทก
น.ส.ธาดารัตน์ ลีลอย
นางเปรมฤทัย สัจจา
น.ส.เปรมพร อรุนันท์
น.ส.นิภาภัทร ทองโคกกรวด
น.ส.อัจฉราทิพย์ ศรีแก้ว
Mr.Kelvin Melckzedeck Minja

คณะกรรมกำรมีหน้ำที่
จัดทาและรวบรวมรายละเอียดเนื้อหาที่สอดคล้องตามเกณฑ์ การประเมินในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล
และการป้องกันการทุจริต และให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนด
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ในการนี้ ผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถและ มีความ
รอบคอบ เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์
วิทยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล หากมี
ปัญหาอุปสรรคใดๆ ให้ดาเนินการแก้ไขเบื้องต้นและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

(นายวีระศักดิ์ วนาภรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา

