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แผนการใช้จา่ย
งบประมาณประจ าปี  

 

- แสดงแผนการใชจ้่ายงบประมาณของหน่วยงานทีมี
ระยะ 1 ป ี

- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตาม
แหล่งที่ได้รับการจดัสรรงบประมาณตามประเภท
รายการใช้จ่าย เป็นต้น 

- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
 

มีการแนบเอกสารแสดงแผนการใช้จา่ย
งบประมาณของหน่วยงาน แต่
รายละเอียดการแสดงการใช้จา่ย
งบประมาณมีเพียงไตรมาศที่ 1 – 2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตรวจสอบการแนบเอกสารให้
ครบถ้วน 

กลุ่มนโยบายและ
แผน 

9/17 

แผนการจัดซื้อจดัจ้าง 

- แสดงแผนการจดัซื้อจัดจา้ง หรือแผนการจัดหาพสัดุ
ตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 (แผนการจดัซื้อจัดจา้งตาม
วงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร) 
 

หน่วยงานต้องน าเอกสารแผนการ
จัดซื้อจัดจา้งหรือแผนการจัดหาพัสดุ
จากระบบ E-gp น าขึ้นแสดงบนเว็บ
ไซด์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร 

ขอรับค าแนะน าจาก
ส านักงานคลังจังหวดั
มุกดาหาร 

- ด าเนินการจดัท า
แผนการจัดซื้อจดั
จ้างผ่านระบบ e-Gp 

กลุ่มอ านวยการ 
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รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจดัหา
พัสดุประจ าปี 

- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานซึ่งเป็นข้อมูล
ตลอดระยะเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการ
จัดซื้อจัดจา้ง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 

- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

แสดงเอกสารรายงานสรปุผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจดัหาพัสดุ ไม่ตรงตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด 

ศึกษาข้อมูลรายละเอียดและ
น าเอกสารแสดงบนเว็บไซด์
ของส านักงาน 

กลุ่มอ านวยการ 
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หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

- แสดงหลักเกณฑ์การบรหิารและพัฒนาทรพัยากร
บุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้
1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
2. หลักเกณฑ์การบรรจแุละแต่งตั้งบุคลากร 
3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสรา้งขวญั
ก าลังใจ 
6. เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงานได้น าเอกสารแสดง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของส านกังาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แสดงบน
เว็บไซด์ของหน่วยงาน แต่อาจไม่
ครบถ้วนถูกต้อง 

ตรวจสอบการน าเข้าข้อมูลให้
ครบถ้วนถูกต้อง 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
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รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าป ี

- แสดงผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับ
การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล  
(ข้อ 22)  

- มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ เช่น ผลการ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล  
ผลการวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 

- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แจ้งผู้รับผิดชอบด าเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคล 
ด าเนินการสรุปรายงานเพื่อน าเข้า
ข้อมูลต่อไป 

ให้แสดงคู่มือ หรือแนวทาง
ด าเนินการ มีข้อมูล
รายละเอียดของข้ันตอน
วิธีการด าเนินงานให้ชัดเจน 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
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แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

- แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  

- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น 
รายละเอียดวธิีการที่บุคคลภายนอกจะท าการ
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการ
จัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 

เน่ืองจากหน่วยงาน ไม่มเีรื่องต้องที่
เกี่ยวข้องตามหัวข้อ จึงไม่แสดงข้อมูล
เรื่องร้องเรียน 

ให้แสดงคู่มือ หรือแนวทาง
ด าเนินการ มีข้อมูล
รายละเอียดของข้ันตอน
วิธีการด าเนินงานให้ชัดเจน  

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 

 

 



- เป็นแนวปฏิบัติที่บังคับใช้ในหน่วยงานครอบคลุม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจรติ
และประพฤติมิชอบ
ประจ าป ี

 

- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (เป็นสถิติเรื่อง
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจากทุกช่องทาง)  

- มีข้อมูลความก้าวหน้าของการจดัการเรื่องร้องเรียน
เช่น จ านวนเรื่องที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรยีน
ให้ระบุว่า “ไม่มีเรื่องรอ้งเรียน” 

- เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ 2564 

เน่ืองจากหน่วยงาน ไม่มเีรื่องต้องที่
เกี่ยวข้องตามหัวข้อ จึงไม่แสดงข้อมูล
เรื่องร้องเรียน 

ให้แสดงคู่มือ หรือแนวทาง
ด าเนินการ มีข้อมูล
รายละเอียดของข้ันตอน
วิธีการด าเนินงานให้ชัดเจน 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
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การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีสว่นร่วม 

- แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนรว่มในการ
ด าเนินงานตามภารกจิของหน่วยงาน เช่น ร่วม
วางแผน รว่มด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น  

- เป็นการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 

ให้แสดงคู่มือ หรือแนวทาง
ด าเนินการ มีข้อมูล
รายละเอียดของข้ันตอน
วิธีการด าเนินงานให้ชัดเจน 

ทุกกลุ่มงาน 
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