










  

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศกึษาธิการจังหวัด 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 สำนักงาน ป.ป.ช. พัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ตามข้อมูลผลการวิจัยและข้อมูลทางวิชาการเพ่ือให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย ทำให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุม
หลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้ งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรง 
และการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
ในการนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ โดยเกณฑ์  
การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) การปฏิบัติหน้าที่  
(2) การใช้งบประมาณ (3) การใช้อำนาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
(6) คุณภาพการดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผย
ข้อมูล (10) การป้องกันการทุจริต  

 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ  
ได้นำเกณฑ์การประเมิน ITA เฉพาะตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ให้สาธารณชนได้รับทราบ มาเป็นกรอบสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 รายละเอียดตัวชี้วัด 

 ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
ที่เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน 
การปฏิบัติงานและการให้บริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และ (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียน  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น
แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล 
ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย (๒๙ ข้อมูล) ดังนี้ 

/ข้อ ๑ โครงสร้าง ... 

 



๒ 

 

 

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
๑ โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน  

o ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน  
เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

๒ ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน (คนปัจจุบัน) 
o ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถา่ย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหาร
สูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน 

๓ อำนาจหน้าที่ o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด 
๔ แผนยุทธศาสตร์

หรือ 
แผนพัฒนา
หน่วยงาน 

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า ๑ ปี  
o มีข้อมลูรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เป็นต้น 
o เป็นแผนทีม่ีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
(แผนการดำเนนิภารกิจ หมายถึง แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาการศึกษา
ของหน่วยงาน) 

๕ ข้อมูลการติดต่อ  
 
 
 

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ 
o ที่อยู่หน่วยงาน 
o หมายเลขโทรศัพท์  
o หมายเลขโทรสาร 
o ที่อยู่ไปรษณยี์อิเล็กทรอนิกส์ 
o แผนที่ตั้งหนว่ยงาน 

๖ กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง  

o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

๗ ข่าว
ประชาสัมพันธ์  
 

o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจ 
หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน  
o เป็นข้อมูลข่าวสารทีเ่กิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

๘ ช่องทาง 
การสอบถาม 
(Q&A)  
 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้  
และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะ เป็น
การสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม - ตอบ เป็นต้น 
o สามารถเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

๙ การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ 
(Social Network) 

o แสดงเครือขา่ยสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, 
Instagram เปน็ต้น  
o สามารถเช่ือมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

๑๐ แผนดำเนินงาน
ประจำปี  
 

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี  
(แผนการดำเนนิภารกิจ หมายถึง แผนปฏิบตัิราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4) 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่
ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น  
o เป็นแผนทีม่ีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

/ ข้อ 1๑ รายงานการกำกับ ... 



๓ 

 

 

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
๑๑ รายงาน 

การกำกับ
ติดตาม 
การดำเนินงาน
ประจำปี  
รอบ ๖ เดือน  
 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ตาม “แบบ สงป. ๓๐๑”, “แบบ สงป. ๓๐๒” 
และ “แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ”) 
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า 
การดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ 
ดำเนินงาน เป็นต้น  
o เป็นขอ้มูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

๑๒ รายงานผล 
การดำเนินงาน
ประจำปี  
 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖3 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการ 
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น  
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

๑๓ คู่มือหรือ
มาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด
สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการข้ันตอน 
การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 

๑๔ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจำปี  
 

o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี  
(แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส) 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

๑๕ รายงาน 
การกำกับ 
ติดตาม 
การใช้จ่าย 
งบประมาณ
ประจำปี  
รอบ ๖ เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี (ตาม “แบบ สงป. ๓๐๒” และ “แบบรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ”) 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณ เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

๑๖ รายงานผล 
การใช้จ่าย 
งบประมาณ
ประจำปี 

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ตามแบบ สงป. ๓๐๑ และ แบบ สงป. ๓๐๒          
ในไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3) 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
 o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

/ ข้อ 17 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง... 



๔ 

 

 

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
๑๗ แผนการจัดซื้อ

จัดจ้างหรือ
แผนการจัดหา
พัสดุ  

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้อง
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ (แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ
การจัดสรร)   
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

๑๘ ประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับ  
การจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ 

o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น ประกาศ 
เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

๑๙ สรุปผล 
การจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ
รายเดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยสรุปผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างตาม “แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน”  
(แบบ สขร. ๑)   
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผล 
ที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันที่ของสัญญาหรอืข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น  
o จำแนกข้อมลูเป็นรายเดือน เป็นประจำทุกเดือน 
(กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่า “ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง”)   
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

๒๐ รายงานผล 
การจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ
ประจำป ี

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ซึ่งเป็นข้อมูลตลอดระยะเวลา 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น  
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

๒๑ นโยบาย 
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
 

o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการที่มจีุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปรง่ใสและมีคุณธรรม  
o เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   

๒๒ การดำเนินการ
ตามนโยบาย
การบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล   

o แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น  
การวางแผนพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรม
และรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น  
o เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากร 
บุคคล ตามข้อ ๒๑ หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ ๒๑ 
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

/ ข้อ 23 หลักเกณฑ์การบริหาร... 



๕ 

 

 

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
๒๓ หลักเกณฑ ์

การบริหารและ
พัฒนา
ทรัพยากร 
บุคคล  

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  
o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  
o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  
o เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

๒๔ รายงานผล 
การบริหารและ
พัฒนา
ทรัพยากร 
บุคคลประจำปี 

o แสดงผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้อ ๒๒) 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เป็นต้น  
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

๒๕ แนวปฏิบัติ 
การจัดการ 
เรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการ 
ที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ 
ในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ 
เป็นต้น  
o เป็นแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับในหน่วยงานครอบคลุมปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 

๒๖ ช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียน
การทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 
 
 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ (เป็นช่องทางที่สามารถเข้าไปแจ้งเรื่องร้องเรียนได้โดยตรงผ่าน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภายใต้แบนเนอร์ “ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ”) 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงาน 

2๗ ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ประจำป ี

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
เจา้หน้าที่ในหน่วยงาน (เป็นสถิติเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
จากทุกช่องทาง)  
o มีข้อมูลความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง  
เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรือ่งที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น  
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุว่า “ไม่มีเรื่องร้องเรียน”)  
o เป็นขอ้มูลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

/ ข้อ 28 ช่องทางการรับฟัง... 



๖ 

 

 

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
๒๘ ช่องทาง 

การรับฟัง 
ความคิดเห็น  
 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ 
การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ (เป็นช่องทางที่สามารถเข้าไปร้องเรียนได้โดยตรง 
ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงานภายใต้แบนเนอร์ “ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น”) 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

๒๙ การเปิดโอกาส
ให้เกิด 
การมีส่วนร่วม  
 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น  
ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตาม
ประเมินผล เปน็ต้น  
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต 

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการ
เพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้ องกันการทุจริต  
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกัน  
การทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต 
ประกอบด้วย ๒ ตัวช้ีวัดย่อย (๑๐ ข้อมูล) ดังนี ้

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
๓๐ เจตจำนงสุจริต

ของผู้บรหิาร  
 

o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
o ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 

๓๑ การมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร  
 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สูงสุดคนปัจจบุัน  
o เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับ 
การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส  
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

๓๒ การประเมิน 
ความเสี่ยง 
การทุจริต
ประจำปี  
 

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน ์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และ
ระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง เป็นต้น  

/เป็นการดำเนินการ ... 



๗ 

 

 

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

๓๓ การดำเนินการ 
เพื่อจัดการ
ความเสี่ยง 
การทุจริต  
 
 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง 
ในกรณีที่อาจกอ่ให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  
o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ 
การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ ๓๒  
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

๓๔ การเสริมสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กร  
 

o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติและคา่นิยมในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน 
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

๓๕ แผนปฏิบัติการ
ป้องกัน 
การทุจริต  
 

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือปอ้งกันการทุจริตหรือพัฒนา 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖4 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น  
o เป็นแผนทีม่ีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

๓๖ รายงาน 
การกำกับ ติดตาม 
การดำเนนิการ 
ป้องกัน 
การทจุริต 
ประจำป ี 
รอบ ๖ เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (รอบ ๖ เดอืน)  
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการ 
แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 

๓๗ รายงานผล 
การดำเนินการ
ป้องกัน                      
การทุจริต
ประจำปี  

o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการ โครงการ
หรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสมัฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น  
o ใชร้ายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

๓๘ มาตรการ
ส่งเสริม 
คุณธรรม และ
ความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น  
แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น  
o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานให้ดีขึน้ ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น  

/ การกำหนด ... 



๘ 

 

 

 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล 
การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล 
เป็นต้น 

๓๙ การดำเนินการ
ตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน 

o แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ ๓๘ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม    
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

เกณฑ์การแปลผล 

 ค่าคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานเป้าหมายสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยให้คะแนนตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยเกณฑ์การให้คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี ้

 
คะแนน ระดับ 

๙๕ – ๑๐๐ AA 

๘๕ – ๙๔.๙๙ A 

๗๕ – ๘๔.๙๙ B 

๖๕ – ๗๔.๙๙ C 

๕๕ – ๖๔.๙๙ D 

๕๐ – ๕๔.๙๙ E 

๐ – ๔๙.๙๙ F 

 







สรุปคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงายภาครัฐ (ITA) 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

หน่วยงาน ร้อยละ 
รวม 

3900 
ตัวช้ีวัดที่ 9 ข้อท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสตูล 

82.05 3200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 

ตัวช้ีวัดที่ 9 ข้อท่ี 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

100 100 0 0 100 100 0 0 100 100 0 100 100 100 

หน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ ข้อท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดสตูล 

100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 

ตัวช้ีวัดที่ 9 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลจำนวน ๒๙ ข้อ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริตจำนวน ๑0 ข้อ 
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