การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แนบท้ายระเบียบวาระการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครัง้ ที่ 2/2565 วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
ณ ห้องประชุมนาคราช สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
ตัวชีว้ ดั ที/่ ข้อที่
9/14
แผนการใช้จา่ ย
งบประมาณประจาปี

9/17
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

9/20
รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจาปี

หัวข้อ

การวิเคราะห์

วิธกี ารพัฒนา

ผูร้ บั ผิดชอบ

- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานทีมี
ระยะ 1 ปี
- มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตาม
แหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภท
รายการใช้จ่าย เป็นต้น
- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564

มีการแนบเอกสารแสดงแผนการใช้จา่ ย ตรวจสอบการแนบเอกสารให้ กลุ่มนโยบายและ
งบประมาณของหน่วยงาน แต่
ครบถ้วน
แผน
รายละเอียดการแสดงการใช้จา่ ย
งบประมาณมีเพียงไตรมาศที่ 1 – 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
ตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 (แผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม
วงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร)

หน่วยงานต้องนาเอกสารแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
จากระบบ E-gp นาขึ้นแสดงบนเว็บ
ไซด์ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
มุกดาหาร

ขอรับคาแนะนาจาก
สานักงานคลังจังหวัด
มุกดาหาร

กลุ่มอานวยการ

- ดาเนินการจัดทา
แผนการจัดซื้อจัด
จ้างผ่านระบบ e-Gp
- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานซึ่งเป็นข้อมูล แสดงเอกสารรายงานสรุปผลการจัดซื้อ ศึกษาข้อมูลรายละเอียดและ กลุ่มอานวยการ
ตลอดระยะเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไม่ตรงตาม นาเอกสารแสดงบนเว็บไซด์
- มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการ
แบบฟอร์มที่กาหนด
ของสานักงาน
จัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชีว้ ดั ที/่ ข้อที่
9/23
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล

9/24
รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจาปี

9/25
แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ

หัวข้อ
- แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ
กาลังใจ
6. เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- แสดงผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับ
การดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล
(ข้อ 22)
- มีข้อมูลรายละเอียดของการดาเนินการ เช่น ผลการ
ดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลการวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
- เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดาเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
- มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น
รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทาการ
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการ
จัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ เป็นต้น

การวิเคราะห์

วิธกี ารพัฒนา

ผูร้ บั ผิดชอบ

หน่วยงานได้นาเอกสารแสดง
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แสดงบน
เว็บไซด์ของหน่วยงาน แต่อาจไม่
ครบถ้วนถูกต้อง

ตรวจสอบการนาเข้าข้อมูลให้ กลุ่มบริหารงาน
ครบถ้วนถูกต้อง
บุคคล

แจ้งผู้รับผิดชอบดาเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาเนินการสรุปรายงานเพื่อนาเข้า
ข้อมูลต่อไป

ให้แสดงคู่มือ หรือแนวทาง
ดาเนินการ มีข้อมูล
รายละเอียดของขั้นตอน
วิธีการดาเนินงานให้ชัดเจน

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล

เนื่องจากหน่วยงาน ไม่มเี รื่องต้องที่
เกี่ยวข้องตามหัวข้อ จึงไม่แสดงข้อมูล
เรื่องร้องเรียน

ให้แสดงคู่มือ หรือแนวทาง
ดาเนินการ มีข้อมูล
รายละเอียดของขั้นตอน
วิธีการดาเนินงานให้ชัดเจน

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล

- เป็นแนวปฏิบัติที่บังคับใช้ในหน่วยงานครอบคลุม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
9/27
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประจาปี
9/29
การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีสว่ นร่วม

- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (เป็นสถิติเรื่อง
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจากทุกช่องทาง)
- มีข้อมูลความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียน
เช่น จานวนเรื่องที่ดาเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน
ให้ระบุว่า “ไม่มีเรื่องร้องเรียน”
- เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ 2564
- แสดงการดาเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วม
วางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
- เป็นการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เนื่องจากหน่วยงาน ไม่มเี รื่องต้องที่
เกี่ยวข้องตามหัวข้อ จึงไม่แสดงข้อมูล
เรื่องร้องเรียน

ให้แสดงคู่มือ หรือแนวทาง
ดาเนินการ มีข้อมูล
รายละเอียดของขั้นตอน
วิธีการดาเนินงานให้ชัดเจน

หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน ให้แสดงคู่มือ หรือแนวทาง
เสียได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานตาม ดาเนินการ มีข้อมูล
ภารกิจของหน่วยงาน
รายละเอียดของขั้นตอน
วิธีการดาเนินงานให้ชัดเจน

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล

ทุกกลุ่มงาน

การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ครั้งที่ 2/2565
วันศุกร์ ที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนาคราช ศธจ.มุกดาหาร

เอกสารแนบการประเมิน ITA ข้อ38 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

