รายงานการประชุม

คณะทางานวิเคราะห์ความเสี่ยง
และจัดทาแผนปฏิบตั ิการป้องกันการทุจริต
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมรุง่ อรุณ

รายงานการประชุมคณะทางานวิเคราะห์และจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมรุ่งอรุณ สพป.สุโขทัย เขต 1
ผู้มาประชุม
1. นางกัลยา มาลัย
2. นายวีระ
บัวผัน
3. นางญาณินท์ จิตตุรงค์อาภรณ์
4. น.ส.มะลิ ตุ้มบุตร
5. นางดารารัตน์ นิคม
6. น.ส.ทิพย์วรรณ คลาคง
7. นางรัตนา เสนาพิทักษ์
8. นางรจนา พ่วงพี
9. นางวาริน นะริน
10. นางอิษฎาภรณ์ ประดุงรุก
11. นางยุพิน พงษ์ปรีชา
12. นางณิชาภัทร ภู่ทอง
13. นายรัศมินทร์ พุทธอินทรา
14. นางพรพนา สุขอา

ผอ.สพป.สท 1
รอง ผอ.สพป.สท 1
รอง ผอ.สพป.สท 1
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ (แทน)

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายภิญโญ บุญมา
2. นางอภิญญา ศิลปชัย

ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน (ไปราชการ)
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ (ลาป่วย)

เริ่มประชุม

เวลา 09.00 น.
นางกัลยา มาลัย ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ประธานการประชุมคณะทางานวิเคราะห์และจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
2564 ซึงได้เปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้ง จัดสรรงบประมาณ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นทีการศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นกิจกรรมสานักงาน
เขตพื้นทีการศึกษาสุจริต และรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสานักงานเขต
พื้นทีการศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 150,000 บาท (หนึงแสนห้าหมืนบาท
ถ้วน)
2. สานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะทางาน
ตาม คาสังฯ ที 135/2564 เรือง แต่งตั้งคณะทางานวิเคราะห์ ความเสียงและจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต

-2ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที 28 พฤษภาคม 2564 เพือดาเนินการวิเคราะห์ความเสียง กาหนด
โครงการ/กิจกรรม รองรับการประเมิ นความเสียง ตามงบประมาณทีได้รับจัดสรร และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2564
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
1. ตามที ส านั ก งานเขตพื้ น ที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เขต 1 ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะทางานวิเคราะห์ความเสียงและจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2564 เพือ
ดาเนินการวิเคราะห์ความเสียง และพิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมเพือลดความเสียง ทั้งนี้ ได้แนบแบบสรุป
การวิเคราะห์ ความเสี ยง/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ 2563 และตัวอย่างการจัดกิจกรรม ตัวชี้วัดของ
กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นทีการศึกษา เพือกาหนดแนวทางในการดาเนินกิ จกรรม
ประจาปีงบประมาณ 2564 ซึงกลุ่มภารกิจงานได้เสนอปัจจัยความเสียงในการเกิดการทุจริต ดังนี้
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้า ไม่เป็นไปตามกาหนด
2. การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1. การนาทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
2. การปฎิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอน/ข้ามขั้นตอน เพืออานวยความสะดวก
ผู้รับบริการ
กลุ่มนโยบายและแผน 1. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และสิงก่อสร้าง
กลุ่ม ICT
1. ข้อมูลส่วนบุคคลในระบบ Big Data ซึงเสียงต่อมิจฉาชีพนาข้อมูลไปใช้
กลุ่มอานวยการ
1. การนารถราชการไปใช้ในเรืองส่วนตัว
2. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 1. การพิจารณาการย้าย ผู้ เขียนคาร้องขอย้ายไม่เข้าใจระเบียบการขอย้าย เสียงต่อ
การร้องเรียนผู้ปฏิบัติ
หน่วยตรวจสอบภายใน 1. แผนการตรวจไม่เป็นไปตามกาหนด เนืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
มติที่ประชุม
1. สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยความเสียงในการเกิดการทุจริตต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1 การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามกาหนด
1.2 การเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง
1.3 การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอน
1.4 กระบวนการ/ขั้นตอนปฏิบัติงาน ไม่ชัดเจนเสียงต่อการร้องเรียน
ผู้ปฏิบัติงาน
1.5 การนาสิงของราชการไปใช้ส่วนตัว เช่น รถยนต์ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
2. สรุปกิจกรรมในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ 2564 ดังนี้

-32.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
2.2 กิจกรรมยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
2.3 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.4 กิจกรรมศึกษาดูงาน และปลุกจิตสานึก “เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชัน”
2. สรุ ป สาระส าคั ญ ในการจั ด ท าแผนปฺ ฎิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประจ าปี
งบประมาณ 2564 โดยในแผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย
2.1 ข้อมูลพื้นฐานสานักงานเขตพื้นทีการศึกษา
2.2 ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี 2563
2.3 โครงการ/กิ จ กรรม ที จะด าเนิ น การในปี ง บประมาณ 256 4
ประกอบด้วย กิจกรรมสาคัญของโครงการทีมีความเชือมโยงกับแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 4 กิจกรรมหลัก คือ (1) กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต (2) กิจกรรมขับเคลือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(3) กิจกรรมสานักงานเขตพื้นทีการศึกษาสุจริต (4) กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นทีการศึกษา (ITA) ซึงเป็นโครงการ/กิจกรรมทีสรุปจากการ
วิเคราะห์ความเสียง และการกาหนดโครงการ/กิจกรรม ตามข้อ 1
มติที่ประชุม
รับทราบ
3. รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
สานักงานเขตพื้นทีการศึกษาออนไลน์ ประจาปี 2563 สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
- สพฐ. จัดอันดับผลการประเมิน ประจาปีงบประมาณ 2563 โดย สพป.
สุโขทัย เขต 1 อยู่ในอันดับที 111 คะแนน 85.19 (A)
- ค่าเฉลียคะแนนผลการประเมิน ประจาเขตตรวจราชการที 17 จานวน
15 เขตพื้นทีการศึกษา มีค่าคะแนนเฉลีย 88.76
- ค่าคะแนนตัวชี้วัด จานวน 10 ตัวชี้วัด สพป.สุโขทัย เขต 1 มีผลการ
ประเมินภาพรวม 85.19 คะแนน รายตัวชี้วัด ดังนี้
1) การปฏิบัติหน้าที คะแนน 99.85
2) การใช้งบประมาณ คะแนน 99.03
3) การใช้อานาจ คะแนน 100
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ คะแนน 100
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนน 100
6) คุณภาพการดาเนินงาน คะแนน 99.34
7) ประสิทธิภาพการสือสาร คะแนน 100
8) การปรับปรุงระบบการทางาน คะแนน 99.64
9) การเปิดเผยข้อมูล คะแนน 83.06 (ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน)
10) การป้องกันการทุจริต คะแนน 43.75 (ไม่ผ่ านเกณฑ์การ
ประเมิน)

-4- ตารางเปรี ยบเที ย บผลการประเมิน ฯ ตั้ง แต่ ปี งบประมาณ 2558 ถึ ง
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
2562
2563

ผลคะแนน ITA
89.06
79.62
90.10
79.19
85.86
85.19

พัฒนาการ
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ผลต่างของคะแนน ITA
- 9.44
+10.48
- 10.91
+ 6.67
- 0.67

- ผลคะแนนตามเครืองมือ 3 เครืองมือ จานวนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
1) IIT (30 คะแนน) คะแนน 29.93
2) EIT (30 คะแนน) คะแนน 29.90
3) OIT (40 คะแนน) คะแนน 25.36
- ผลคะแนนเฉลียภาพรวมของสานักงานเขตพื้นทีการศึกษา จานวน 225
เขตพื้นทีการศึกษา ค่าคะแนน 85.20 (A)
มติที่ประชุม
รับทราบ และนาผลไปพัฒนายกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ 2564
4. การมอบหมายผู้ รั บ ผิ ด ชอบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นทีการศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ได้
แนบเอกสารผู้รับผิดชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพือเป็นแนวทางในการพิจารณา
มติที่ประชุม
รับทราบ และใช้แนวทางเดิมในการปฏิบัติประจาปีงบประมาณ 2564
ระเบียบวาระที่ 5
ผอ.กัลยา มาลัย

เรื่องอื่น ๆ
1. กาหนดปฏิทินกิจกรรมการปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1 กิจกรรมประชุม โคก หนอง นา โมเดล ในวันที 17 มิถุนายน 2564

การแต่งกายชุดสุภาพ
1.2 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และดูงานสานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดสุโขทัย ในวันที 18 มิถุนายน 2564
การแต่งกายเสื้อสีเหลือง/กางเกง กระโปรงสีดา
1.3 กิจกรรมยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในวันที 21 มิถุนายน 2564 การแต่งกายเสื้อสีขาว/กางเกง-กระโปรงสีดา
1.4 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ในวันที 5 กรกฎาคม 2564 การ
แต่งกายเสื้อพ่อขุน
1.5 กิ จ กรรมยกระดั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในวันที 6-7 กรกฎาคม 2564

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทางานวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2564
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุม รุ่งอรุณ สพป.สุโขทัย เขต 1

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทางานวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2564
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมรุ่งอรุณ สพป.สุโขทัย เขต 1
***********
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้ง จัดสรรงบประมาณ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นทีการศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมสานักงาน
เขตพื้นทีการศึกษาสุจริต และรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสานักงานเขต
พื้นทีการศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 150,000 บาท (หนึงแสนห้าหมืนบาท
ถ้วน) (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1)
2. สานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะทางาน
ตามคาสังฯ ที 135/2564 เรือง แต่งตั้งคณะทางานวิเคราะห์ความเสียงและจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที 28 พฤษภาคม 2564 เพือดาเนินการวิเคราะห์ความเสียง
กาหนดโครงการ/กิจกรรม รองรับการประเมินความเสียง ตามงบประมาณทีได้รับจัดสรร และจัดทาแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต สานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2564
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2)
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
.................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
.................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา
1. ตามที ส านั ก งานเขตพื้ น ที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ โ ขทั ย เขต 1 ได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะทางานวิเคราะห์ความเสียงและจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจาปี งบประมาณ 2564 เพือ
ดาเนินการวิเคราะห์ความเสียง และพิจารณาเสนอโครงการ/กิจกรรมเพือลดความเสียง ทั้งนี้ ได้แนบแบบสรุป
การวิเคราะห์ ความเสี ยง/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ 2563 และตัวอย่างการจัดกิจกรรม ตัวชี้วัดของ
กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพื้นทีการศึ กษา เพือกาหนดแนวทางในการดาเนินกิจกรรม
ประจาปีงบประมาณ 2564 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3)
มติที่ประชุม
..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
2. สรุ ป สาระส าคั ญ ในการจั ด ท าแผนปฺ ฎิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประจ าปี
งบประมาณ 2564 โดยในแผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลพื้นฐานสานักงานเขตพื้นทีการศึกษา
1.2 ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี 2563

-21.3 โครงการ/กิ จ กรรม ที จะด าเนิ น การในปี ง บประมาณ 256 4
ประกอบด้วย กิจกรรมสาคัญของโครงการทีมีความเชือมโยงกับแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 4 กิจกรรมหลัก คือ (1) กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต (2) กิจกรรมขับเคลือนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(3) กิจกรรมสานักงานเขตพื้นทีการศึกษาสุจริต (4) กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นทีการศึกษา (ITA) ซึงเป็นโครงการ/กิจกรรมทีสรุปจากการ
วิเคราะห์ความเสียง และการกาหนดโครงการ/กิจกรรม ตามข้อ 1
3. รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
สานักงานเขตพื้นทีการศึกษาออนไลน์ ประจาปี 2563 สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
- สพฐ. จัดอันดับผลการประเมิน ประจาปีงบประมาณ 2563 โดย สพป.
สุโขทัย เขต 1 อยู่ในอันดับที 111 คะแนน 85.19 (A)
- ค่าเฉลียคะแนนผลการประเมิน ประจาเขตตรวจราชการที 17 จานวน
15 เขตพื้นทีการศึกษา มีค่าคะแนนเฉลีย 88.76
- ค่าคะแนนตัวชี้วัด จานวน 10 ตัวชี้วัด สพป.สุโขทัย เขต 1 มีผลการ
ประเมินภาพรวม 85.19 คะแนน รายตัวชี้วัด ดังนี้
1) การปฏิบัติหน้าที คะแนน 99.85
2) การใช้งบประมาณ คะแนน 99.03
3) การใช้อานาจ คะแนน 100
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ คะแนน 100
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนน 100
6) คุณภาพการดาเนินงาน คะแนน 99.34
7) ประสิทธิภาพการสือสาร คะแนน 100
8) การปรับปรุงระบบการทางาน คะแนน 99.64
9) การเปิดเผยข้อมูล คะแนน 83.06 (ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน)
10) การป้องกันการทุจริต คะแนน 43.75 (ไม่ผ่ านเกณฑ์การ
ประเมิน)
- ตารางเปรี ยบเที ย บผลการประเมิน ฯ ตั้ง แต่ ปี งบประมาณ 2558 ถึ ง
ปีงบประมาณ 2563
- ผลคะแนนตามเครืองมือ 3 เครืองมือ จานวนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
1) IIT (30 คะแนน) คะแนน 29.93
2) EIT (30 คะแนน) คะแนน 29.90
3) OIT (40 คะแนน) คะแนน 25.36
- ผลคะแนนเฉลียภาพรวมของสานักงานเขตพื้นทีการศึกษา จานวน 225
เขตพื้นทีการศึกษา ค่าคะแนน 85.20 (A)
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4)
4. การมอบหมายผู้ รั บ ผิ ด ชอบการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นทีการศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ได้
แนบเอกสารผู้รับผิดชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพือเป็นแนวทางในการพิจารณา (รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข 5)
มติที่ประชุม
..................................................................................................................................

-3ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
1..................................................................................................................
2.................................................................................................................
3................................................................................................................

เลิกประชุม

เวลา.................................น.

