
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ครั้งที ่๒ /256๕ วันที่ ๘  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 

 

            

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ   

3.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   

3.2 เชิญชวนบุคลากรตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Integrity and  
Transparency Assessment : IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment  : EIT) มาเพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานตอบแบบวัด 

3.3. การรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ  
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสานักงานปลัด  
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

3.6 การรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ  
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสานักงานศึกษาธิการ              
จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
4.1 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕   

๔.2 การกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม ข้าราชการ และบุคลากร                      
ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย   

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 

   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
คณะทำงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

ครั้งที่ ๒/256๕ วันที่  ๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.  
ผู้มาประชุม 

1. นายธวัชชัย  ชูหน้า   ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย   ประธานคณะทำงาน 
2. นางสาวณัฐสิริ  พรหมมา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   คณะทำงาน 

                                                    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. นายภักดี รัตนสากล  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  คณะทำงาน 
4. นางวรรณทนา  ละจุ้ม ปฏิบัติผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  คณะทำงาน 
5. นายสุทธิศักดิ์  เพ็ชรผึ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  คณะทำงาน 
6. นางเมทินี  บุญเกตุ   ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือฯ   คณะทำงาน 
7. นางสาวศศิธร  เกตุทอง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะทำงาน 
8. นางอภัสนันท์  ศิริวิทชัยภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กรรมการและเลขานุการ 
9. นางภคอร  ป้อมแก้ว  ศึกษานิเทศก์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

ระเบียบวาระท่ี 2  การตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

ตาม QR CODE ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
1. เชิญชวนบุคลากรตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Integrity and  

Transparency Assessment : IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity 
and Transparency Assessment  : EIT) มาเพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานตอบแบบวัด 

2. การรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ  
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสานักงานปลัด  
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

๓. ผู้รับผิดชอบนางภคอร  ป้อมแก้ว ได้เสนอแต่งตั้ง คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สุโขทัยที่ 199 ลงวันที่ 9 ม 256๕  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 
 
 
 
   



ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 
1. คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยที่ 199 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564  การ 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4    

2. การรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ  
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสานักงานศึกษาธิการ              
จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เสนอเพ่ือพิจารณา  
1 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
   ๒. เผยแพร่ QR Code  แบบวัด EIT บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือติดตั ้งบริเวณ 
หน่วยงาน เพื่อให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 
2564ตอบแบบวัด IIT,EIT 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัด เสนอแนะให้ทุกคนในหน่วยงานให้ความร่วมมือ              

ในการให้ข้อมูล...เพราะเป็นภาพรวมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยตามกำหนดกรอบเวลาการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ 

นางอภัสนันท์  ศิริวิทยชัยภรณ์ เสนอข้อคิดเห็นให้ผู้รับผิดชอบตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
และความโปร่งใส (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศึกษาความรู้จากคู่มือ (OIT) และขอร่วมมือเพราะเป็นองค์กรหรือ
หน่วยงานที่ทุกคนปฏิบัติงานในฐานะข้าราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 

    ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 

                        ไม่มี 

           เลิกประชุมเวลา  ๑๖.30  น. 

 
ผู้จดบันทึกการประชุม  

(นางภคอร  ป้อมแก้ว)  
     ศึกษานิเทศกช์ำนาญการพิเศษ  

 
 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นายธวัชชัย  ชูหน้า)  

                  ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย   
 
 
 
 



ภาพกิจกรรม 
การขับเคลื่อนโรงการ ITA ของสำนักงานศึกษาธิการ จ.สุโขทัย  

 

 

 

   


