
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
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ค าน า 

 ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23  มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐ ทุก
หน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช.
ก าหนดเพ่ือเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสตูล  ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบซึ่งก าหนดให้ได้ร้อยละ 60 ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจะต้องมี
ผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไปภายในปี พ.ศ.2565 ประกอบกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติ
หลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานส่วนกลางของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ตั้งอยู่ใน ภูมิภาคทั้งหมด 95 หน่วยงาน โดยใช้แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) โดยน าเกณฑ์การประเมิน ITA 
เฉพาะตัวชี้วัดที่ 9 การประเปิดเผยข้อมูล และ ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มาใช้ในการประเมินทั้งนี้
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมาจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่แสดงตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งในของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) ต่อไป 

        ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

         กรกฎาคม 2565 
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หลักการและเหตุผล 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
      คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของเครื่องมือการประเมินผลในการต่อต้านการทุจริตทั้งของ
ส านักงาน ป.ป.ช. และของส านักงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี จึงได้
มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมิน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 304-51/2554 เมื่อ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ "ให้ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ในสังกัดส านักงาน ป.ป.ช. ศึกษา
และเตรียมความพร้อมตามดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 ส าหรับการประเมินผล
ต่อไป และอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.
2554 ตามท่ีเสนอ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index of 
the Public Agencies) มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการด าเนินงาน (Integrity 
Assessment) ดังนั้น เมื่อด าเนินการตามโครงการทั้งสองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรที่จะน าผลการด าเนินการมา
บูรณาการร่วมกัน” กล่าวคือ การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
เป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้ในการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริต 
(measure anti-corruption efforts) จากข้อเท็จจริงในการด าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสาร
หลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะที่การประเมินคุณธรรมการด าเนินงานเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้วัดระดับ
การทุจริตในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (measure corruption) โดยประเมินผลจากการรับรู้หรือ
ประสบการณ์ตรงของประชาชนที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น เพ่ือดึงจุดแข็งของท้ังสองระบบ
และเพ่ือให้เกิดความสมดุลในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมินที่
ใช้ในการต่อต้านการทุจริตทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน แล้วเรียกเครื่องมือใหม่ว่า "การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)” 
 
 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
      การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ส าหรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

 

 

 

 

 



ผลการประเมิน ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ส าหรับส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล อยู่ในระดับ B ได้
คะแนน 82.05 (คะแนน 75-84.99) 

ตัวช้ีวัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล จ านวน ๒๙ ข้อ 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนน 
๑ โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ

หน่วยงาน  
o ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน  
เช่น ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

100 

๒ ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน (คนปัจจุบัน) 
o ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการ
ติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน 
ข้อสังเกต 
 - รูปถ่ายของผู้บริหารควรเป็นรูปถ่ายสีและอาจมีประวัติของ
ผู้บริหารด้วย  
 - หากต าแหน่งว่าง ณ ปัจจุบัน ขอให้ระบุไว้ด้วยว่า “ต าแหน่ง
ว่าง”   

100 

๓ อ านาจหน้าที่ o แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 
ข้อสังเกต 
 - เปลี่ยนหัวข้อที่ปรากฏบนเว็บไซต์จากเดิม “อ านาจและ
หน้าที่” เป็น “หน้าที่และอ านาจ”  
 - ควรสรุปหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานไว้ด้วย 

100 

๔ แผนยุทธศาสตร์
หรือ 
แผนพัฒนา
หน่วยงาน 

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 
๑ ปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 
(แผนการด าเนินภารกิจ หมายถึง แผนยุทธศาสตร์ และ
แผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงาน) 
ข้อสังเกต 
 - ควรแสดงข้อมูลในปีที่ผ่านมาไว้ด้วย 

100 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนน 
 - ควรแสดงข้อมูลแผนระยะสั้น หรือแผนระยะกลางเป็นอย่าง
น้อย 

๕ ข้อมูลการติดต่อ  
 
 
 

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ 
o ที่อยู่หน่วยงาน 
o หมายเลขโทรศัพท์  
o หมายเลขโทรสาร 
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
o แผนที่ตั้งหน่วยงาน 
ข้อสังเกต 
 - ต้องมีข้อมูลทั้ง ๕ หัวข้อ เปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 
 - อาจเพิ่มแผนที่ Google Map 

100 

๖ กฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง  
 
 

 o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ข้อสังเกต 
 - อาจท าเป็นแบนเนอร์บนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
 - ควรจัดหมวดหมู่ของข้อมูลให้ชัดเจน 

100 

๗ ข่าว
ประชาสัมพันธ์  
 

o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานตาม
อ านาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน  
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ข้อสังเกต 
 - ควรท าเป็นแบนเนอร์ ตัววิ่งหรือตัวกระพริบให้สะดุดตา บน
หน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 
 - ควรจัดหมวดหมู่ของข่าวให้ชัดเจน  
 - แสดงข่าวให้เป็นปัจจุบัน 

100 

๘ ช่องทาง 
การสอบถาม 
(Q&A)  
 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ 
ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบกับผู้สอบถามได้ 
โดยมีลักษณะ เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, 
กล่องข้อความถาม - ตอบ เป็นต้น 
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 
ข้อสังเกต 
 - ต้องแสดงให้เห็นว่ามีการถาม - ตอบที่เป็นการโต้ตอบกัน 
(Two – way communication) ใน Web broad หรือกล่อง
ข้อความ 
 - ควรมีค าอธิบายข้อก าหนดเบื้องต้นในการใช้ Web broad 
บนเว็บไซต์ 

100 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนน 
๙ การใช้สื่อ 

สังคมออนไลน์ 
(Social 
Network)  
 

o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น 
Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น  
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 
ข้อสังเกต 
 - ควรมีแบนเนอร์แสดงอยู่ในหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

100 

๑๐ แผนด าเนินงาน
ประจ าปี  
 
 
 

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี  
(แผนการด าเนินภารกิจ หมายถึง แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4) 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม 
งบประมาณท่ีใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ข้อสังเกต 
 - ควรแสดงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของปีที่ผ่าน ๆ มาด้วย 

100 

๑๑ รายงาน 
การก ากับ
ติดตาม 
การด าเนินงาน
ประจ าปี  
รอบ ๖ เดือน  
 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (ตาม “แบบ สงป. ๓๐๑”, 
“แบบ สงป. ๓๐๒” และ “แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ”) 
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า 
การด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณท่ีใช้ ด าเนินงาน เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 

100 

๑๒ รายงานผล 
การด าเนินงาน
ประจ าปี  
 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖3 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน เช่น ผลการ
ด าเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น  
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

100 

๑๓ คู่มือหรือ
มาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติ
ภารกิจใดส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนด
วิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 
ข้อสังเกต 

100 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนน 
- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หมายรวมถึง  
คู่มือเฉพาะของหน่วยงานที่จัดท าข้ึนเพ่ือใช้ปฏิบัติงานจริง 
 - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ไม่หมาย
รวมถึงมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ ก.พ. และค าสั่งแบ่งงาน
ภายในหน่วยงาน 

๑๔ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจ าปี  
 

o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี  
(แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ/กิจกรรม เป็น
รายไตรมาส) 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็น
ต้น  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ข้อสังเกต 
 - ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะควรแสดงในรูปแบบไฟล์ PDF 
ที่แปลงมาจากไฟล์ word หรือไฟล์ excel ทั้งนี้ ไม่ควรใช้ไฟล์ PDF 
ที่สแกนมาจากเอกสาร 
 - ตัวอย่าง “แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี” ปรากฏใน
ภาคผนวก 

 
0 

๑๕ รายงาน 
การก ากับ 
ติดตาม 
การใช้จ่าย 
งบประมาณ
ประจ าปี  
รอบ ๖ เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี (ตาม “แบบ สงป. ๓๐๒” และ “แบบ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ”) 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้
จ่ายงบประมาณ เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 

100 

๑๖ รายงานผล 
การใช้จ่าย 
งบประมาณ
ประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ตามแบบ สงป. ๓๐๑ และ 
แบบ สงป. ๓๐๒  ในไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
3) 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผล
การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตาม เป้าหมาย เป็นตน้ 
 o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

100 

๑๗ แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือ

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด

100 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนน 
แผนการจัดหา
พัสดุ  
 

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (แผนการจัดซื้อจัด
จ้างตามวงเงินงบประมาณ  ที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร)   
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

๑๘ ประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับ  
การจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ 

o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัด
จ้าง เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
0 

๑๙ สรุปผล 
การจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ
รายเดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างตาม “แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน
รอบเดือน” (แบบ สขร. ๑)   
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือ
จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุปเลขที่
และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น  
o จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน เป็นประจ าทุกเดือน 
(กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่า “ไม่มีการจัดซื้อ
จัดจ้าง”)   
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ข้อสังเกต  
 - ควรจัดท าข้อมูลทุกรายการที่หน่วยงานได้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง  
 - ตัวอย่าง “แบบ สขร. ๑” ปรากฏในภาคผนวก 

 
0 

๒๐ รายงานผล 
การจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ซึ่งเป็นข้อมูลตลอด
ระยะเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น  
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
ข้อสังเกต 
- ตัวอย่าง “รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปี” ปรากฏในภาคผนวก 

100 

๒๑ นโยบาย 
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
 

o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เพ่ือ
ก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมี
คุณธรรม  

100 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนน 
o เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4   
ข้อสังเกต 
 - หน่วยงานสามารถน านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขึ้นบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ 

๒๒ การด าเนินการ
ตามนโยบาย
การบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล   

o แสดงการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เช่น การวางแผนพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
เป็นต้น  
o เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหาร
ทรัพยากร บุคคล ตามข้อ ๒๑ หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่
ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ ๒๑ 
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ข้อสังเกต 
 - ควรแสดงให้เห็นถึงการน านโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ไปปฏิบัติ พร้อมทั้งผลการ
ด าเนินการดังกล่าว 
 

 
0 

๒๓ หลักเกณฑ์ 
การบริหารและ
พัฒนา
ทรัพยากร 
บุคคล  

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร  
o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  
o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ  
o เป็นหลักเกณฑ์ท่ียังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 
ข้อสังเกต 
 - ต้องน าหลักเกณฑ์ครบทั้ง ๕ เรื่อง ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงาน 

 
 

0 

๒๔ รายงานผล 
การบริหารและ
พัฒนา
ทรัพยากร 
บุคคลประจ าปี 

o แสดงผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้อ ๒๒) 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ เช่น ผลการ
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการ
วิเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น  

100 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนน 
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
ข้อสังเกต 
 - หน่วยงานสามารถใช้รายงานฯ ที่จัดส่งส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ 

๒๕ แนวปฏิบัติ 
การจัดการ 
เรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียด
วิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอน
หรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น  
o เป็นแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับในหน่วยงานครอบคลุม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ข้อสังเกต 
 - เป็นคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน โดยอาจน ามติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ มีนาคม 
๒๕๖๑ มาเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการด าเนินการของ
หน่วยงานในการเร่งรัดจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 - การด าเนินงานตามมติของคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ มีนาคม 
๒๕๖๒ ปรากฏในภาคผนวก 

100 

๒๖ ช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 
 
 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ (เป็นช่องทางที่สามารถเข้า
ไปแจ้งเรื่องร้องเรียนได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
ภายใต้แบนเนอร์ “ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ”) 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงาน 
ข้อสังเกต 
 - ควรแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีการน าข้อร้องเรียนผ่านทาง
ช่องทางดังกล่าวไปด าเนินการอย่างไร และมีผลการด าเนินการอยู่ใน
ขั้นตอนใด 
 - หากไม่มีข้อร้องเรียนผ่านช่องทางดังกล่าวในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 ให้ระบุว่า “ไม่มีเรื่องร้องเรียน” 

 
0 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนน 
๒๗ ข้อมูลเชิงสถิติ

เรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ประจ าปี 

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (เป็นสถิติเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานจากทุกช่องทาง)  
o มีข้อมูลความก้าวหน้าของการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น 
จ านวน เรื่องท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ เป็นต้น  
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุว่า “ไม่มีเรื่องร้องเรียน”)  
o เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ข้อสังเกต 
 - ควรมีสถิติเรื่องร้องเรียนฯ อย่างต่อเนื่อง ย้อนหลังจนถึงปีที่
ประเมิน 
 - กรณีหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต ควรเปิดเผย
ข้อมูลด้วยการระบุจ านวน ๐ 

100 

๒๘ ช่องทาง 
การรับฟัง 
ความคิดเห็น  
 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น 
ต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ (เป็นช่องทางที่สามารถเข้าไป
ร้องเรียนได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงานภายใต้
แบนเนอร์ “ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น”) 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 
ข้อสังเกต 
 - บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานควรมีปุ่ม เมนู “สร้างความ
คิดเห็น ” หรือ “กระทู้ใหม่” ให้ชัดเจน และมีเจ้าหน้าที่คอย
ติดตามข้อมูลในแต่ละกระทู้อยู่เสมอ 
 - ควรมีการตอบโต้กับผู้แสดงความคิดเห็นว่า หน่วยงานได้รับ
ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นแล้ว 

100 

๒๙ การเปิดโอกาส
ให้เกิด 
การมีส่วนร่วม  
 

 o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน เช่น  
ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ 
ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น  
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ข้อสังเกต 
- อาจแสดงเป็นภาพกิจกรรมของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับหน่วยงาน 

100 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนน 
- ควรมีการก าหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์หรือขั้นตอนในคู่มือหรือ
หนังสือ หรือประกาศว่าเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมกับหน่วยงานอย่างไร 
- การมีส่วนร่วมอันเนื่องจากมีกฎหมายบังคับให้ปฏิบัติ ไม่เข้า
ข่ายเจตนารมณ์ของข้อค าถามนี้ เช่น การประชาพิจารณ์
กฎหมาย 

           
ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต จ านวน ๑๐ ข้อ 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนน 
๓๐ เจตจ านงสุจริต

ของผู้บริหาร  
 

o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค าม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
หน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมา 
ภิบาล  
o ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 
ควรมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
จัดท าเป็นวีดีโอ ภาพข่าว ประกอบ ฯลฯ 
ข้อสังเกต 
 - หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดในช่วงระยะเวลาการ
ประเมินฯ หน่วยงานจะต้องจัดท าประกาศเจตนารมณ์ฯ ฉบับใหม่
ของผู้บริหารสูงสุด 
คนปัจจุบันของหน่วยงาน 

100 

๓๑ การมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร  
 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน  
o เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้
ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและโปร่งใส  
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ข้อสังเกต 
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหารตามประเด็นนี้ อาจหมายรวมถึง วาระการ
ประชุมที่ผู้บริหารสูงสุดได้ให้ความส าคัญในการปรับปรุง พัฒนา 
และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

100 

๓๒ การประเมิน 
ความเสี่ยง 
การทุจริต
ประจ าปี  

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน  

100 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนน 
 o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความ

เสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น  
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ข้อสังเกต 
 - หน่วยงานสามารถน า “แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4” ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ 

๓๓ การด าเนินการ 
เพ่ือจัดการ
ความเสี่ยง 
การทุจริต  
 
 
 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความ
เสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  
o เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ 
การด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ ๓๒  
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ข้อสังเกต 
 - หน่วยงานสามารถน าข้อมูลการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตของหน่วยงานตามที่ได้รายงานส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการตาม “แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4” ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ 

 
0 

๓๔ การเสริมสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กร  

 o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติและค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน 
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ข้อสังเกต 
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อาจหมายรวมถึง กิจกรรม
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) เป็นต้น 

100 

๓๕ แผนปฏิบัติการ
ป้องกัน 
การทุจริต  
 

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือ
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖4 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณ ช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น  

100 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนน 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 

ข้อสังเกต 
 - หน่วยงานสามารถน า “แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4” ที่ปรากฏ
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานได้ 

๓๖ รายงาน 
การก ากับ 
ติดตาม 
การด าเนินการ 
ป้องกัน 
การทุจริต 
ประจ าปี  
รอบ ๖ เดือน 
 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (รอบ ๖ เดือน)  
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้
ด าเนินงาน เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 

ข้อสังเกต 
 - หน่วยงานสามารถน าข้อมูลผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต
ของหน่วยงาน รอบ ๖ เดือน ตามท่ีได้รายงานส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการตาม “แบบการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4” ขึ้น
เปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ 

100 

๓๗ รายงานผล 
การด าเนินการ
ป้องกัน                      
การทุจริต
ประจ าปี  

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ เช่น ผลการ
ด าเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น  
o ใช้รายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 - หน่วยงานสามารถน าข้อมูลผลการด าเนินการป้องกันการทุจริต
ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตามท่ีได้รายงาน
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตาม “แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานได้ 

100 



ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนน 
๓๘ มาตรการ

ส่งเสริม 
คุณธรรม และ 
ความโปร่งใส
ภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖3   
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การ
ปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น  
o มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี
รายละเอียดต่าง ๆ เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการก าหนดแนวทางการ
ก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 
ข้อสังเกต 
 - กรณีท่ีหน่วยงานไม่มีผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖3 ให้จัดท าเป็นมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

100 

๓๙ การด าเนินการ
ตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
และความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ ๓๘ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม    
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวิเคระห์ผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ได้มีการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้แต่งตั้ง
คณะท างานและบันทึกชี้แจงแนวปฏิบัติโดยระบุผู้รับผิดชอบทุกข้อ และจัดประชุมท าความเข้าใจในรายละเอียด
แต่ละหัวข้อ เพ่ือดูแลตัวชี้วัดแต่ละข้อที่เก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม รวมถึงร่วมกันวิเคราะห์ประเมิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

1. ล าดับที่ 14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี มีข้อมูลหน้าเวปแต่อาจจะยังมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน
ตรงตามแบบประเมิน อาจเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้ปฏิบัติงาน  

2. ล าดับที่ 18 ประกาศต่างๆเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ข้อมูลหน้าเวปไม่เป็น
ปัจจุบัน ก าชับผู้ปฏิบัติให้ด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้องตามระเบียบ 

3. ล าดับที่ 19 สรุปผลการจดัซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีข้อมูลหน้าเวปแต่อาจจะยังมี
องค์ประกอบไม่ครบถ้วนตรงตามแบบประเมิน ก าชับผู้ปฏิบัติให้ด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้องตาม
ระเบียบ 

4. ล าดับที่ 22 การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร  มีข้อมูลหน้าเวปแต่อาจจะยังมีองค์ประกอบไม่
ครบถ้วนตรงตามแบบประเมิน อาจเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้ปฏิบัติงาน และการประสานงานที่ดี 

5. ล าดับที่ 23 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีข้อมูลหน้าเวปแต่อาจจะยังมีองค์ประกอบ
ไม่ครบถ้วนตรงตามแบบประเมิน อาจเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้ปฏิบัติงาน และการประสานงานที่
ดี 

6. ล าดับที่ 26 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีข้อมูลหน้าเวปแต่อาจจะยังมี
องค์ประกอบไม่ครบถ้วนตรงตามแบบประเมิน 

ตัวช้ีวัดที่ 10  

ล าดับที่ 4 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต มีข้อมูลหน้าเวปแต่อาจจะยังมีองค์ประกอบไม่
ครบถ้วนตรงตามแบบประเมิน  

 

 

 

 

 



แนวทางพัฒนา 

1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open 
Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

2. ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด ตามบริบทของภาระงาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามองค์ประกอบ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยก าหนดผู้ดูแลองค์ประกอบด้านข้อมูล แต่ละข้อ อย่างชัดเจน 
4. ด าเนินการก ากับ ติดตาม และประเมินผล โดยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด รายงานผู้บังคับบัญชา

ทราบ 
 
 
 
 

                                            ลงนาม                 
                                                              (นายสมพงศ์  พละไชย) 
                      ศึกษาธิการจังหวัดสตูล 


