รายงานผลการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ
ตามตัวชี้วัดเชิงบริหารจัดการในการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑
๑. มีการจัดทาแผน ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ป้องกัน ปราบปราม การควบคุม แก้ไข และดาเนินการ
ทางกฏหมายการทุจริต
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ ได้จัดทำแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต และ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก มีแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม กำรดำเนินกำร ๙
โครงกำร/กิจกรรม โดยมีกระบวนกำร ขั้นตอนกำรจัดทำแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจิต ดังต่อไปนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิเครำะห์กำรดำเนินกำรที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑
๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำลำพูน เขต ๑
๓. ประชุมคณะกรรมกำรวิเครำะห์กำรดำเนินกำรที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ เพื่อให้ได้ควำมเสี่ยงในภำรกิจงำนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน แล้วนำสู่แนวทำง
วิธีกำรแก้ไขปัญหำ ในแผนงำน/โครงกำร ในแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑
๔. ประชุมคณะกรรมกำรจัดทำแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ เพื่อจัดทำแผนงำน/โครงกำร ให้มีควำมสอดคล้องกับควำมเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑
๕. จัดทำปฏิทินกำรดำเนินกำรตำมแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑
๖. จัดทำปฏิทินกำรติดตำมกำรดำเนินกำรตำมแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑
๗. จัดทำแบบติดตำมกำรดำเนินกำรตำมแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑
๘. ติดตำมกำรดำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำรที่กำหนดไว้ จำนวน ๓ ครัง้ ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภำยในวันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒ ภำยในวันที่ ๓๑ กรกฏำคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๓ ภำยในวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑
๙. จัดทำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำรตำมแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ ในแต่ละครั้ง แล้วเสนอให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ ทรำบ
๑๐. จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรตำมแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑

-๒โดยมีละเอียดแผนงาน/โครงการที่เป็นการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต /สร้างวัฒนธรรม และ
ค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน จานวน ๙ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
๑. โครงการ/กิจกรรม กำรประกำศเจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต
อย่ำงมีธรรมำภิบำล
วัตถุประสงค์โครงการ
๑. เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น และศรัทธำในกำรบริหำรของผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ให้แก่ข้ำรำชกำรในสังกัด และประชำชนโดยทั่วไป
๒. เพื่อให้บุคลำกร ถือปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำล นโยบำยกระทรวง
ในกำรส่งเสริมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
งบประมาณที่ได้รับ..........-........บำท เบิกจ่ายแล้ว.......-.......คงเหลือ.........-..........บำท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงสุภัทตรำ เพลียหำญ นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
ระยะเวลาดาเนินงาน มกรำคม ถึง กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
เป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ คณะข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัด จำนวน ๑,๒๐๐ คน
และประชำชนทั่วไป ได้รับทรำบถึงเจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนของผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำลำพูน เขต ๑
เชิงคุณภาพ บุคลำกรใน สพป.ลำพูน เขต ๑ มีควำมเชื่อมั่น และศรัทธำในกำรบริหำรงำนด้วยควำม
สุจริตของผู้บริหำรงำนของผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑
ผลการดาเนินงาน
๑. ประกำศเจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน ของผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ มีกระบวนกำรขั้นตอน ดังนี้
๑.๑ จัดทำร่ำงประกำศเจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ จำนวน ๔ ภำษำ ประกอบด้วยภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ภำษำญี่ปุ่น และภำษำจีน
๑.๒ เสนอร่ำงให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ ได้พิจำรณำ
และลงนำมในประกำศเจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรงำน
๑.๓ นำประกำศเจตจำนงสุจริตทั้ง ๔ ภำษำ เผยแพร่ทำงเว็บไซต์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำลำพูน เขต ๑
๑.๔ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ และผู้บริหำรกำรศึกษำ
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ ประกำศเจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต อย่ำงมีธรรมำภิบำล ในกำรประชุมฝ่ำยบริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต
๑ ในวันที่ ๑๒ มกรำคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน
เขต ๑
๑.๕ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ และข้ำรำชกำรในสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ ได้ประกำศจำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจริต อย่ำงมีธรรมำภิบำล ในกำรประชุมข้ำรำชกำรในสังกัด ในวันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมจำมจุรี สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑

-๓๒. กำรประกำศนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน และปฏิญญำเขตพื้นที่
กำรศึกษำสุจริต
๒.๑ จัดทำร่ำงประกำศนโยบำยคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ และจัดทำร่ำงปฏิญญำเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริตของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑
๒.๒ เสนอร่ำงประกำศนโยบำยคุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรดำเนินกำรของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ และปฏิญญำเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต ได้พิจำรณำ และลงนำมในร่ำง
ประกำศนโยบำยคุณธรรม และควำมโปร่งใสของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑
และปฏิญญำเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต
๒.๓ แจ้งประกำศนโยบำยคุณธรรม และควำมโปร่งใสของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ และปฏิญญำเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต ให้กับบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ และให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงศึกษำ ในสังกัดทรำบ และ
ถือปฏิบัติโดยปฏิบัติหน้ำที่ควำมรับผิดชอบด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต อย่ำงมีธรรมำภิบำล
ผลผลิต ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ลำพูน เขต ๑ และประชำชนทั่วไป ได้รับรู้ รับทรำบถึงเจตจำนงสุจริตในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ ว่ำจะบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต อย่ำงมีธรรมำภิบำล
ผลลัพธ์ ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ลำพูน เขต ๑ และประชำชนทั่วไป มีควำมเชื่อมั่น และศรัทธำ ในกำรบริหำรงำนด้วยควำมสุจริตของผู้บริหำรของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ ซึ่งเป็นแบบอย่ำงให้ข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ ได้ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบด้วยควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต อันส่งผลให้ภำรกิจงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ มีควำมสำเร็จ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ภาพถ่ายกิจกรรมการประกาศเจตจานงสุจริตในการบริหารงานของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑ ในกำรประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ ในวันที่ ๘ มกรำคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑

-๔- กิจกรรมประกำศเจตจำนงสุจริต ในกำรประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ ในวันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมจำมจุรี สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑

-๕๒. โครงการ/กิจกรรม พิธีลงนำมในบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรพัฒนำเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต
วัตถุประสงค์โครงการ
๑. เพื่อเสริมสร้ำงวัฒนธรรมสุจริต และค่ำนิยมสุจริตของข้ำรำชกำร
ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑
๒. เพื่อส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน
ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑
งบประมาณที่ได้รับ.........-.........บำท เบิกจ่ายแล้ว........-........คงเหลือ...........-..............บำท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงสุภัทตรำ เพลียหำญ นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
ระยะเวลาดาเนินงาน มกรำคม ถึง กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
เป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ บุคลำกรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ จำนวน ๗๔ คน
เชิงคุณภาพ บุคลำกรใน สพป.ลำพูน เขต ๑ มีกำรดำเนินกำรตำมบันทึกข้อตกลง อันส่งผลให้
เกิดกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีธรรมำภิบำล กำรทุจริตลดน้อยลง เกิดประโยชน์ต่อประเทศชำติ และประชำชน
ผลการดาเนินงาน
๑. กำหนดให้มีกิจกรรมกำรดำเนินกำรบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือในกำรพัฒนำเขตพื้นที่
กำรศึกษำสุจริต โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่ำงบุคลำกรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน
เขต ๑ ทุกคน จำนวน ๗๔ คน กับผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ ในประพฤติ
ตน และปฏิบัติหน้ำที่ เป็นไปตำมนโยบำยรัฐบำลในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติ
มิชอบในภำครัฐ อันส่งผลให้เกิดกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล กำรทุจริตลดน้อยลง เกิดประโยชน์ตอ่
ประเทศชำติ และประชำชน โดยเสนอให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ ได้ให้
ควำมเห็นชอบในกำรดำเนินกำร
๒. จัดร่ำงบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ กำรพัฒนำเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต ระหว่ำงข้ำรำชกำรใน
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ กับผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ โดยข้ำรำชกำรในสังกัดแต่ละคนระบุชื่อตนเอง ตำแหน่ง เป็นผู้ให้สัญญำ ในกำร
ปฏิบัติตน และหน้ำที่รำชกำร ดังนี้
ข้อ ๑ กำรตรงต่อเวลำ อุทิศเวลำให้แก่ทำงรำชกำร
ข้อ ๒ กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร โดยชอบด้วยกฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำร
ไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ ๓ กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ เสมอภำค
เที่ยงธรรม ตรวจสอบได้
ข้อ ๔ กำรรักษำผลประโยชน์ของทำงรำชกำร และผู้รับบริกำร

-๖ข้อ ๕ กำรประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่สังคม
โดยมีนำยสุวิทย์ มุกดำภิรมย์ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต
๑ เป็นผู้รับสัญญำ
๓. เสนอร่ำงบันทึกข้อตกลงให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต
๑ ให้ควำมเห็นชอบ
๔. ประสำนกำรดำเนินกำรเพื่อจัดกิจกรรมพิธีบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือฯ
๕. จัดพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลง ในวันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้ข้ำรำชกำรทุกคน
สวมชุดข้ำรำชกำรในพิธีลงนำมดังกล่ำว และมีกิจกรรมประกำศเจตนำรมสุจริต และสร้ำงแรงบันดำลใจ โดยกำร
ชม VTR หลักปฏิบัติในกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี “ตำมหลักธรรม หลักทำตำมรอยพระยุคลบำท” และถ่ำยภำพ
ร่วมกัน เป็นให้ทุกคนตระหนัก เป็นหลักฐำนตื่นใจ และควำมรู้สึกในกำรปฏิบัติหน้ำที่ว่ำจะต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วย
ควำมซื่อสัตย์ สุจริต และตำมที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงเอำไว้
ผลผลิต ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ลำพูน เขต ๑ จำนวน ๗๔ คน ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำรพัฒนำเขตพื้นที่กำรศึกษำสุจริต
ผลลัพธ์ ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ลำพูน เขต ๑ มีวัฒนธรรมสุจริต และค่ำนิยมสุจริต ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ อันส่งผลให้กำรปฏิบัติ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงมีธรรมำภิบำล กำรทุจริตลดน้อยลง เกิดประโยชน์ต่อประเทศชำติ และประชำชน
ภาพถ่ายกิจกรรมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

-๗๓. โครงการ/กิจกรรม ประชุมสัมมนำ "เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน"
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อปลูกฝัง และสร้ำงจิตสำนึกและค่ำนิยมกำรต่อต้ำนและไม่ทนต่อกำร
ทุจริตให้แก่ข้ำรำชกำรในสังกัด
งบประมาณที่ได้รับ ๖๐,๐๐๐ บำท เบิกจ่ำยแล้ว.............-...........คงเหลือ...........-..........บำท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงสุภัทตรำ เพลียหำญ นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
ระยะเวลาดาเนินงาน กรกฏำคม ๒๕๖๑
เป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ บุคลำกรสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ จำนวน
๗๘ คน ได้รับกำรปลูกจิตสำนึก และค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
เชิงคุณภาพ บุคลกำรสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ จำนวน
๗๘ คน มีจิตสำนึก และค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ส่งผลให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเป็นไปด้วย
ควำมซื่อสัตย์ สุจริต
ผลการดาเนินงาน
ยังไม่ดำเนินกำร เนื่องจำก ยังไม่ถึงระยะเวลาการดาเนินการที่กาหนดไว้ และยังไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.
๔. โครงการ/กิจกรรม กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ เกี่ยวกับกฎหมำยที่ควรรู้ในกำรปฏิบัติงำนให้เป็น
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนแก่ข้ำรำชกำรในสังกัด
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยให้กับบุคลำกรของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ ในกำรปฏิบัติงำนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในกำร
ปฏิบัติงำน
งบประมาณที่ได้รับ ๓๕,๐๐๐ บำท เบิกจ่ำยแล้ว..........-...........คงเหลือ..........-...........บำท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำยเดชอนัน คุนุ นิติกร ชำนำญกำรพิเศษ
ระยะเวลาดาเนินงาน มิถุนำยน ๒๕๖๑
เป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ บุคลำกรสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ จำนวน
๗๘ คน ได้รับกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ เกี่ยวกับกฎหมำยที่ควรรู้ในกำรปฏิบัติงำนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในกำร
ปฏิบัติงำน
เชิงคุณภาพ บุคลำกรสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ จำนวน
๗๘ คน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยที่ควรรู้ในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง เป็นไป
ตำมระเบียบ กฎหมำยที่กำหนดไว้ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน
ผลการดาเนินงาน
ยังไม่ดำเนินกำร เนื่องจำก ยังไม่ถึงระยะเวลาการดาเนินการที่กาหนดไว้

-๘๕. โครงการ/กิจกรรม กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร "กำรกระทำที่ถือเป็น เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
และกำรแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม"
วัตถุประสงค์โครงการ
๑. เพื่อให้บุคลำกรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑
สำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. เพื่อวัฒนธรรมสุจริต และค่ำนิยมสุจริตในกำรปฏิบัติงำนแก่ข้ำรำชกำรในสังกัด
งบประมาณที่ได้รับ ๔๐,๐๐๐ บำท เบิกจ่ำยแล้ว.........-..........คงเหลือ........-.........บำท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงสุภัทตรำ เพลียหำญ นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
ระยะเวลาดาเนินงาน พฤษภำคม ๒๕๖๑
เป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ บุคลำกรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ จำนวน
๗๘ คน ได้รับกำรพัฒนำในเรื่องกำรกระทำที่ถือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน และกำรแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม
เชิงคุณภาพ บุคลำกรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ สำมำรถ
แยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนร่วมได้ จนเป็นวัฒนธรรม และค่ำนิยมสุจริตในกำร
ทำงำน อันส่งผลให้กำรทุจริตลดน้อยลง ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนมีควำมสำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น
กิจกรรมการดาเนินการ
๑. ประสำนวิทยำกรจำกสำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตจังหวัดลำพูน เพื่อจัดทำ
หลักสูตรกำรอบรม
๒. กำหนดวัน เวลำ และสถำนที่กำรอบรม
๓. จัดทำกำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติ, หนังสือเชิญประชุม
๔. จัดทำเอกสำรกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร คำกล่ำวรำยงำน คำกล่ำวเปิด แบบประเมินกำรอบรม
๕. ขออนุมัติยืมเงินรำชกำร และขออนุมัติเบิกจ่ำยงบประมำณ (งบประมำณยังไม่ได้รับจัดสรร)
๖. ประสำนกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร เช่น
- กำรจัดอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำง และเครื่องดื่ม,
- กำรจัดสถำนที่กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร,
- กำรลงทะเบียน
- ประสำนพิธีกร
๕. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรตำมวัน เวลำ สถำนที่ และหลักสูตรกำหนด

-๙๖. โครงการ/กิจกรรม กำรพัฒนำกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินคุณธรรม และควำม
โปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑
วัตถุประสงค์โครงการ
๑. เพื่อขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์คุณธรรม และควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑
๒. เพื่อพัฒนำกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใส ของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑
งบประมาณที่ได้รับ ๕๐,๐๐๐ บำท เบิกจ่ายแล้ว 15,075 บำท คงเหลือ ๓๔,๙๒๕ บำท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงสุภัทตรำ เพลียหำญ นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
ระยะเวลาดาเนินงาน มกรำคม – กรกฏำคม ๒๕๖๑
เป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ มีเอกสำร หลักฐำน
กำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ มีควำมครบถ้วน ถูกต้อง ทุก
ข้อคำถำมจำนวน ๑๒ ข้อใหญ่ ๒๒ ข้อย่อย
เชิงคุณภาพ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ สำมำรถขับเคลื่อน
กำรดำเนินกำรคุณธรรม จริยธรรมของเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นไปตำมเกณฑ์คุณธรรม และควำมโปร่งใสของ
หน่วยงำนภำครัฐ อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ส่งผลผลให้กำรปฏิบัติงำนของบุคลกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ เป็นไปอย่ำงมีธรรมำภิบำล
ขั้นตอน วิธีการดาเนินการ
๑. ประชุมคณะกรรมกำรวิเครำะห์กำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์คุณธรรม และควำมโปร่งใส ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑
๒. จัดทำปฏิทินกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์ประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑
๓. แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์คุณธรรม และควำมโปร่งใสของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ โดยแต่งตั้งผู้กำกับดูแล และผู้รับผิดชอบในแต่ละข้อคำถำม
๔. ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์คุณธรรม และควำมโปร่งใส เพื่อชี้แจงเกณฑ์
กำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑

-๑๐ภาพถ่ายกิจกรรม

๕. ประชุมติดตำมกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์คุณธรรม และควำมโปร่งใส ครั้งที่ ๑ เพื่อทรำบ
ควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำร ปัญหำ อุปสรรค ในแต่ละข้อคำถำม
๖. ประชุมติดตำมกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์คุณธรรม และควำมโปร่งใส ครั้งที่ ๒ เพื่อรับเอกสำร และ
วิเครำะห์เอกสำรถึงควำมครบถ้วน ถูกต้อง ในกรณีแล้วเสร็จ และเพื่อทรำบควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำรของข้อ
คำถำมที่ยังไม่ได้ดำเนินกำร หรืออยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
๗. จัดทำข้อมูลผู้ประเมินแบบสำรวจภำยใน และผู้ประเมินแบบสำรวจภำยนอก และรำยงำนทำงระบบ
ITA2๐18
๘. ประชุมชี้แจงกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ลำพูน เขต ๑ ในกำรประเมินแบบสำรวจภำยใน แบบออนไลน์ ให้กับข้ำรำชกำรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ ได้ทรำบ และเข้ำใจกำรดำเนินกำรประเมิน

-๑๑-

-๑๒๙. ชี้แจงกำรดำเนินกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ ให้แก่ผู้ประเมินภำยนอก ในกำรประเมินแบบสำรวจควำมคิดเห็น ออนไลน์
๑๐. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร “ กำรกระทำที่ถือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน และกำรแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนร่วม”
๑๑. ประสำนรับเอกสำร หลักฐำน กำรดำเนินกำรในแต่ละข้อคำถำม จำกผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำร
ให้ครบทุกข้อคำถำม
๑๒. ตรวจสอบควำมครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสำรหลักฐำนในแต่ละข้อคำถำม และตรวจสอบควำมมีอยู่
และควำมสำมำรถย้อนกลับได้ของข้อมูลที่เผยแพร่ทำงเว็บไซต์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๓. เสนอเอกสำร หลักฐำน ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบแล้วในแต่ละข้อคำถำม ให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ ลงนำมในเอกสำรทุกแผ่น
๑๔. Scan เอกสำร หลักฐำนที่ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ ลง
นำมแล้ว ในแต่ละข้อคำถำม
๑๕. จัดทำรำยงำนกำรดำเนินกำรในแต่ละข้อคำถำม ตำมแบบสำรวจเชิงประจักษ์ จำนวน ๑๒ ข้อใหญ่
๒๒ ข้อย่อย ให้มีควำมสอดคล้องกับเอกสำร หลักฐำน
๑๖. รำยงำนกำรดำเนินกำรในแต่ละข้อคำถำมแบบออนไลน์ ผ่ำนทำงระบบ ITA2018 ในแต่ละข้อ
คำถำม
๑๗. ดำเนินกำรตำมแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ ตำมระยะเวลำกำรดำเนินกำร และปฏิทินกำหนด
๑๘. ติดตำมกำรดำเนินกำรที่กำหนดไว้ในแต่ละข้อคำถำมในกำรคุณธรรม และควำมโปร่งใส เพื่อให้เกิด
กำรขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม

๗. โครงการ/กิจกรรม กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ประจำปี 2561
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อจัดทำแผนป้องกันและป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑
งบประมาณที่ได้รับ - บำท เบิกจ่ายแล้ว - บำท คงเหลือ - บำท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นำงภัสพร จันทร์ผง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
นำงสุภัทตรำ เพลียหำญ นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
ระยะเวลาดาเนินงาน กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑

-๑๓เป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ มีแผนงำน/โครงกำร
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๘ กิจกรรม/โครงกำร
เชิงคุณภาพ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ มีแนวทำงในกำร
ดำเนินกำร เพื่อป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑
อย่ำงเป็นระบบ มีกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม
กิจกรรมการดาเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิเครำะห์กำรดำเนินกำรที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงำนเขต
พื้นที่ กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ และแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำลำพูน เขต ๑
๒. ประชุมคณะกรรมกำรวิเครำะห์กำรดำเนินกำรที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ เพื่อให้ได้ควำมเสี่ยงในภำรกิจงำนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน แล้วนำสู่
แนวทำงวิธีกำรแก้ไขปัญหำ ในแผนงำน/โครงกำร ในแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑
๓. ประชุมคณะกรรมกำรจัดทำแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ เพื่อจัดทำแผนงำน/โครงกำร ให้มีควำมสอดคล้องกับควำมเสี่ยงในเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑
๔. จัดทำปฏิทินกำรดำเนินกำรตำมแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑
๕. จัดทำปฏิทินกำรติดตำมกำรดำเนินกำรตำมแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑
๖. จัดทำแบบติดตำมกำรดำเนินกำรตำมแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑
๗. ติดตำมกำรดำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำรที่กำหนดไว้
๘. จัดทำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำรตำมแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ ตำมรอบที่ติดตำม และเสนอให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ ทรำบ
๙. จัดทำรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรตำมแผนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑

-๑๔๘. โครงการ/กิจกรรม จัดทำระบบป้องกันกำรรับสินบนของข้ำรำชกำรในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อจัดทำมำตรกำรในกำรป้องกันกำรรับสินบนของข้ำรำชกำร
งบประมาณที่ได้รับ

- บำท เบิกจ่ายแล้ว

- บำท คงเหลือ

-

บำท

ผู้รับผิดชอบโครงการ นำยเดชอนัน คุนุ ตำแหน่ง นิติกร ชำนำญกำรพิเศษ
ระยะเวลาดาเนินงาน พฤษภำคม ๒๕๖๑
เป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ มีระบบป้องกันกำรรับ
สินบนของข้ำรำชกำรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑
เชิงคุณภาพ ข้ำรำชกำรในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑
ปฏิบัติหน้ำที่ควำมรับผิดชอบด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต โดยปรำศจำกกำรรับบนในกำรปฏิบัติหน้ำที่
กิจกรรมการดาเนินการ
๑. ศึกษำวิเครำะห์ สังเครำะห์กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรรับสินบนของรำชกำรในสังกัด เช่น
กำรรับของขวัญเนื่องในโอกำสต่ำง, กำรเรี่ยไร, และกำรรับแป๊ะเจี๊ยะ (ในกำรรับนักเรียน)
๒. จัดทำประกำศแนวปฏิบัติในกำรรับสินบนของข้ำรำชกำรในสังกัด เช่น กำรรับของขวัญเนื่องใน
โอกำสต่ำง ๆ, กำรเรี่ยไร, และกำรรับแป๊ะเจี๊ยะ(ในกำรรับนักเรียน)
๓. แจ้งประกำศแนวปฏิบัติให้ข้ำรำชกำรครู และบุคลกำรทำงกำรศึกษำในสังกัดทรำบ และถือ
ปฏิบัติ
๔. ติดตำมกำรดำเนินตำมประกำศแนวปฏิบัติในกำรรับสินบนของข้ำรำชกำรในสังกัด ตำมปฏิทิน
และแบบติดตำมที่กำหนดไว้
๙. โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงเว็บไซต์ประชำสัมพันธ์กำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรประเมิน
คุณธรรม และควำมโปร่งใสของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้มีเว็บไซต์ในกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์
กำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑
งบประมาณที่ได้รับ ๑๕,๐๐๐ บำท เบิกจ่ำยแล้ว........-........คงเหลือ............-........บำท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นำงสุดำรัตน์ กุลวรำ นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ
๒. นำยกนกศักดิ์ กระแสร์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ชำนำญกำร
๓. นำยพินิจ พุ่มนุ่ม
เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์
ระยะเวลาดาเนินงาน เมษำยน – พฤษภำคม ๒๕๖๑

-๑๕เป้าหมายโครงการ
เชิงปริมาณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ มีเว็บไซต์ในกำร
ประชำสัมพันธ์กำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำลำพูน เขต ๑
เชิงคุณภาพ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ สำมำรถเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำร และผลกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต ๑ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต
๑
ผลการดาเนินงาน
๑. ศึกษำวิเครำะห์ สังเครำะห์ ข้อมูลกำรดำเนินกำรในแต่ละข้อคำถำม ITA ที่ต้องขึ้นเว็บไซต์
๒. ออกแบบเว็บไซต์
๓. จัดทำเว็บไซต์ เพื่อรอข้อมูลจำกผู้รับผิดชอบในแต่ละข้อคำถำมใน ITA
๔. ประสำนขอรับข้อมูลกำรดำเนินกำรตำมข้อคำถำมใน ITA
๕. รับเอกสำรจำกผู้รับผิดชอบในแต่ละข้อคำถำมใน ITA
๖. อัพโหลดข้อมูลกำรดำเนินกำรข้อคำถำมใน ITA ที่ต้องขึ้นเว็บไซต์ ให้ครบทุกข้อคำถำม
ที่กำหนดไว้
๗. ปรับปรุงข้อมูลกำรดำเนินกำรในแต่ละข้อคำถำมใน ITA ให้เป็นปัจจุบัน

