
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ครั้งที่ ๔/2564 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุม สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 

 

            

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ   

1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10                           

2. เชิญชวนบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อน                   
การดำเนินการตามปฏิทินเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

3. สป.แจ้ง (ทางไลน์) การโอนงบประมาณจัดสรรงบประมาณโครงการกิจกรรมด้านป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.256๕ ภายใต้โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ  มิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
256๕ (สำนักงานศึกษาธิการภาคภูมิศาสตร์และ สำนักงานศึกษาธิการภาคตัวเลข) จำนวน ๗๖๒,๐๐๐ บาท 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา  
๔.๑ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 

ภาคร ัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสานักงานศึกษาธ ิการจ ังหว ัดสุโขทัย      
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔   

๔.2 มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของสานักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  

๔.3 การจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 

 

 
 
 
 
 

 
 



๒ 

 

รายงานการประชุม 
คณะทำงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

ครั้งที่ ๔/256๕ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุม สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  

ผู้มาประชุม 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

ผู้มาประชุม 
1. นายธวัชชัย  ชูหน้า  ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย   ประธานคณะทำงาน 
2. นายสุทิน  จันทรวรเชตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย       รองประธานคณะทำงาน 
3. นางสาวดาวเรือง  สมบัติทองใบ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   คณะทำงาน 

                                                      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. นายภักดี รัตนสากล  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  คณะทำงาน 
5. นางวรรณทนา  ละจุ้ม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  

         คณะทำงาน 
6. นายสุทธิศักดิ์  เพ็ชรผึ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  คณะทำงาน 
7. นางเมทินี  บุญเกตุ   ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือฯ   คณะทำงาน 
8. นางสาวศศิธร  เกตุทอง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะทำงาน 
9. นายจิโรจน์  สุพัฒน์  ศึกษานิเทศก์    คณะทำงาน 
10. นางสาวลำพึง  นุ่มนิ่ม  นักจัดการงานงานทั่วไป   คณะทำงาน 
11. นางสาวพิมพา ปอวธนกรวงศ์ นักจัดการงานงานทั่วไป   คณะทำงาน 
12. นางสาวพัชรี  คำบันลือ ธุรการ     คณะทำงาน 
13. นางสาวศิวรี  เดชะปรากรม ธุรการ     คณะทำงาน 
14. นางสาวยุพา  จ๋องเนียม พนักงานรักษาความสะอาด  คณะทำงาน 
15. นางอภัสนันท์  ศิริวิทชัยภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กรรมการและเลขานุการ 
16. นางภคอร  ป้อมแก้ว  ศึกษานิเทศก์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นายอกนิษฐ์  รัตนรักษ์   ศึกษานิเทศก์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางสาววารี  เกตุอ่อน ศึกษานิเทศก์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นางสาวอัญชลี ฝางเสน  นักประชาสัมพันธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
20. ว่าที ่ร.ต.นิติชาญ  บริสุทธิ ์ นิติกร    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางเมตตา  สุพัฒน์  เจ้าพนักงานธรุการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๓ 

 

ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย นายธวัชชัย ชูหน้า ประธานคณะทำงาน กล่าวขอบคุณข้าราชการ                 
และบุคลากรทุกท่าน พร้อมทั้งให้ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกคนซึ่งในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา 
(ตุลาคม 256๔ - มีนาคม 256๕) ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มกาลังความรู้ ความสามารถ เต็มตามศักยภาพ 
ถ ึ งแม้ ในช ่วงสถาณการณ ์การแพร ่ระบาดของโรคต ิด เช ื ้ อ ไวร ัส โคโรนา 2019 ( COVID – 19)                            

บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) ถือว่างานในภาพรวมของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ทุกกลุ่ม           
เป็นระบบ จึงขอขอบคุณในครั้งนี้ด้วย 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย                    
ที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ดังนั้น ขอให้ทุกกลุ่มทบทวนกิจกรรมในโครงการทุกโครงการ 
กิจกรรมไหนที่เป็นการประชุมและกลุ่มเป้าหมายมีจำนวนมาก ให้แบ่งการประชุมเป็น 2 ช่วง หรือ 3 ช่วง 
พิจารณาตามความเหมาะสม ใช้การประชุมแบบออนไลน์ เพื่อให้งานขับเคลื่อนไปได้ ถ้ามีการนำเสนอผลงาน
หรือนวัตกรรมต่าง ๆ ก็สามารถนาเสนอผ่านทางระบบออนไลน์ได้ ทั้งนี้มอบหมายให้ นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์ 
ดำเนินการติดตั้ง ระบบ ZOOM เพ่ือให้ขับเคลื่อนงาน ต่อไปได ้

การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมข้าราชการและบุคลากรและประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูล 
การประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใส  ในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธ ิการจ ังหว ัดส ุโขท ัย ประจำปีงบประมาณ                      
พ.ศ. 256๕ ซึ่งบุคลากรทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้อง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จะต้องรับการประเมิน 
จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 ตัวชี้วัด 39 ข้อ คือ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล           
(29 ข้อ) และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (10 ข้อ) ให้ดำเนินการตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data integrity 
and Transparency Assessment : OIT) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และให้นำผลการประเมินของปีที่ผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔         
มาวิเคราะห์ และปรับปรุง พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
ได้ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานให้บุคลากรทุกท่านทราบ โดยขอให้ทุกคนมุ่งมั ่นถือปฏิบัติงาน                    
ตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและปราศจากการทุจริตภายใต้นโยบาย 5 ด้าน ดังนี้ คือ 

1) ด้านความโปร่งใส คือ เปิดเผยข้อมูลการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงข้อมูล         
การจัดซื้อจัดจ้าง เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และมีระบบ                     
การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน 

๒) ด้านความรับผิด คือ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบ วิธีการที่ถูกต้อง รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบเพื่อให้
ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 

๓) ด้านความปลอดจากการทุจริต คือ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ตำแหน่ง 
หน้าที่เอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือรับสินบน 

๔) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คือ ไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภทและไม่เพิกเฉย              
ที่จะดำเนินการเพื่อยับยั้งการทุจริตในหน่วยงาน 

๕) ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน คือ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน                                    



๔ 

 

มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน อำนวยความยุติธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล                                     
การบริหารจัดการงบประมาณ และการมอบหมายงาน 

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพื่อทราบ  
นายธวัชชัย  ชูหน้า  (ประธานคณะทางาน)  มอบให้เลขานุการนำเสนอ  
นางภคอร  ป้อมแก้ว    (คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ) แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  

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

การประเมิน ITA ได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการ
ขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตามลำดับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็น การประเมินที่มี
จุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็น
การประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 
23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 256๕               
โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยความสำคัญของการประเมิน ITA ทำให้แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้นำผล
การประเมิน ITA ไปกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีมติในการประชุม  เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เห็นชอบกรอบแนวทาง
และรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และสำนักงาน ป.ป.ช. จึงกำหนดปฏิทินการประเมินคุณธรรมและ                 ความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่
เข้าร่วมประเมินฯ ใช้ประกอบการวางแผนและดำเนินการประเมินตามขั้นตอนและช่วงเวลาที่กำหนด (ประกาศ
ปฏิทิน การประเมิน ๒๕๖๕) ทั ้งนี ้ กรณีการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ส่งผลการดำเนินการตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ๒ ครั้ง ๆ ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ 

     ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 

 



๕ 

 

3.2 การรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

 
ผลการประเมิน ITA ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ       

ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นมา ซึ่งผลการประเมินฯ ใน
ภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฎผลดังนี้ (คะแนนเต็มร้อยละ ๑๐๐) 
 
ปีงบประมา 
(พ.ศ.) 

 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
 

๒๕๖๐ 
 

๒๕๖๑ 
 

๒๕๖๒ 
 

๒๕๖๓ 
 

๒๕๖๔ 
 

คะแนน ITA 
 

78.90 
 

77.84 
 
 

83.80 
 

86.50 
 
 

87.96 
 
 

90.54 
 

๘๘.๙๕ 

 
จากตาราง พบว่า ผลการประเมิน ITA ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ                

พ.ศ. 256๔ ในภาพรวม ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๘.๙๕ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ อยู่ในอันดับที่ ๑๐ ของ ๑๑ 
ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดและในกากับของกระทรวงศึกษาธิการที่เข้าร่วมประเมินฯ ถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดำเนินงานระดับสูงมาก โดยมีรายละเอียดในแต่ละตัวชี้วัด จำแนกได้ดังนี้  

๑) ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าลำดับที่ ๘ ร้อยละ ๙๐.๕๖   การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒) ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณลำดับที่ ๙ ร้อยละ ๘๐.๑๙  ภายใน Internal Integrity and  
๓) ตัวชี้วัดการใช้อานาจ ลำดับที่ ๕ ร้อยละ ๘๕.๘๑   Transparency Assessment (EIT) 
๔) ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการลำดับที่ ๘ ร้อยละ ๘๑.๑๔   
๕) ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริตลำดับที่ ๗ ร้อยละ ๘๑.๘๐  
๖) ตัวชี้วัดคุณภาพการดาเนินงานลำดับที่ ๑๑ ร้อยละ ๘๐.๒๐  การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๗) ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสารลำดับที่ ๑๑ ร้อยละ ๗๙.๑๒ ภายนอก External Integrity and 
๘) ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทางานลำดับที่ ๑๑ ร้อยละ ๗๘.๖๑   Transparency Assessment (EIT) 
๙) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ลำดับที่ ๕ ร้อยละ ๑๐๐  การจัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
๑๐) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริตลำดับที่ ๙ ร้อยละ ๑๐๐  Open Data Integrity and 
        Transparency Assessment (OIT) 

โดยผู้ประเมินฯ มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จากผลกรประเมิน ดังนี้ 

1) การปฏิบัติหน้าที่ ควรจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ                          
ในการให้บริการที่ชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ  



๖ 

 

2) การใช้งบประมาณ ควรจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง                
หรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุก
ภาคส่วน  

3) การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล ควรจัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน                 
(Job Description) และหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย  

4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ ควรจัดทาคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ                 
สร้างระบบการกำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการยืม-คืน อย่างเคร่งครัด 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วารระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ                   
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดสุ โขท ัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.256๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้เข ้าร ่วมการประเมินคุณธรรมและ                      
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment : OIT) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งสรุปผลการประเมิน
คุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ด้านการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ – 256๔ ดังนี้ 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ พ.ศ. 256๔ เพิ่ม/ลด 
+/- 

คะแนน OIT 74.36 ๙๔.๘๗ เพิ่ม 

          ผลการประ เม ิ นค ุณธรรมและความโปร ่ ง ใส ในการดำ เน ิ น งานของหน ่ วยงานภา ครั ฐ                                            
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : OIT) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ                  
พ.ศ.256๓ – 256๔ แสดงคะแนนรายตัวชี้วัด ได้ดังนี้ 

 
ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 

ปีงบประมาณ           
พ.ศ. 256๓ 

ผลคะแนน 
ปีงบประมาณ            
พ.ศ. 256๔ 

เพิ่ม/ลด 
+/- 

ตัวชี้วัดที่ 9 68.97 ๙๓.๑๐ เพิ่ม 

ตัวชี้วัดที่ 10 ๑๐0 ๑๐๐ เท่าเดิม 

        ปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน              
ภาครัฐ (ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ในภาพรวมได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙4.๘๗ จากคะแนนเต็ม 100 ซึ่งอยู่ในระดับ A มีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน                               



๗ 

 

ทั้งสิ้น ๙๓ หน่วยงานประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 หน่วยงาน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
69 หน่วยงาน ถือว่าการเปิดเผยรประเมินทั ้งสิ ้น ๙๓ หน่วยงาน ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตัวชี ้ว ัดที ่ 9                   
เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 เรื่องการป้องกันการทุจริต ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย                

ในภาพรวมด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ พบว่า มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่าน                   
ระบบ e-service ไม่ครบถ้วน จำนวน ๒ ข้อ ยากต่อการเข้าถึงข้อมูล และประชาชนสามารถเข้าถึงได้           
บนเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย              
       ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา ข้อบกพร่องจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                          
ในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ จากผลการประเมิน ดังนี้  
           เกณฑ์การประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธา รณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ กำหนดให้แต่ละคำถามมีคะแนน ดังนี้ 
มีการเผยแพร่เอกสำรบนเว็บไซต์หลัก แต่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ศูนย์คะแนน มีการเผยแพร่เอกสารบน
เว็บไซต์หลัก ถูกต้องและครบถ้วน 100 คะแนน                                                                                    

           ผลคะแนนการประเมินด้านการเปิดเผยข้อมูลสำธารณะ (OIT) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
จำนวน 39 ข้อ มีผลการประเมินที่ยังไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย เนื่องจากยังมีการดำเนินการตามประเด็นคำถาม              
ที่ยังไม่ครบถ้วนตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด จำนวน ๒ ข้อ ดังนี้ 

                  ตัวช้ีวัดที่ 9 ด้านการเปิดเผยข้อมูล จำนวน 9 ข้อคือ 
          ข้อที ่1๘ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
          ข้อที ่2๓ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

           ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้  
                     1. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ลงนามผู้บริหารคนปัจจุบัน 
                     2. การประเมิน หลักเกณฑ์ฯการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่นำมาตอบยังไม่
ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ และรูปแบบการรายงานไม่ตรงประเด็นตามองค์ประกอบที่กำหนด และการรายงาน
ผลของป ีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ท ั ้ งน ี ้  จากการดำเน ินการประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใส                                   
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ พบปัญหาอุปสรรค ดังนี้  
                    1. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดไม่ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามอำนาจหน้าที่ ตามกรอบปฏิทิน
การตรวจเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
                    2. ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในประเด็นของการประเมิน ใช้รูปแบบการรายงาน              
ไม่เป็นตามองค์ประกอบที่กำหนด  

                   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย จึงได้ดำเนินมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริม คุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น เป็นการดำเนินงานของทุกหน่วยงานภาครัฐให้มี  การปรับปรุง             
การดำเนินงานให้เป็นไปตามมติของ ศปท.ศธ. เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์  256๕ ที่เห็นชอบให้หน่วยงาน



๘ 

 

ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  อย่างเคร่งครัด โดยใช้แนวทางและ
เครื่องมือการประเมินตามท่ี สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ดังนี้  
                    1. จัดทำโครงการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส                     
ในการดำเน ินงาน ของสำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดส ุ โขท ัย ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.256๕                         
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ             
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 
                    2. จัดทำโครงการเสริมสร้ างคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรสำนักงานศึกษาธ ิการ                    
จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕  
                    3. ประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย โดยขอให้           
บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริตภายใต้               
นโยบาย 5 ข้อ คือ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจากการทุจริต ด้านวัฒนธรรม  
คุณธรรมในองค์กร และด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน  
                    4. ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                                  
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ พ.ศ.256๕              
โดยมีเป้าหมายเป็นบุคลากรจำนวน ๕๐ คน เพื่อดำเนินการ ดังนี้  
                         4.1 แจ้งผลการประเมิน ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยปีงบประมาณ พ.ศ.256๔  
                         4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เพ่ือหาจุดบกพร่องที่ส่งผลให้ไม่ได้คะแนนในปีงบประมาณ พ.ศ.256๔  
                         4.3 นำผลการว ิเคราะห์จ ุดบกพร่องไปปรับปร ุงแก้ไข และพัฒนา เพื ่อให ้ม ีผล                   
การดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 
                                 4.4 ชี้แจงคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาคร ัฐด ้ านการเป ิด เผยข ้อม ูลสาธารณะ ( OIT) สำหร ับสำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ั งหว ัด ส ุ โขทัย                                
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.256๕ 
                        4.5 มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดข้อมูล ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(OIT) ตัวชี้วัดที่ 9 ด้านการเปิดเผยข้อมูล จำนวน 29 ข้อ และตัวชี้วัดที ่ 10 ด้านการป้องกันการทุจริต    
จำนวน 10 ข้อ รวมทั้งหมด 39 ข้อ  
                        4.6 กำหนดปฏิทินการดำเนินการให้สอดคล้องกับ สำนักงาน ป.ป.ช.หรือศูนย์ปฏิบัติ                   
การต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 
                5. ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส                           
ในการดำเนินของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 
                    เพื ่อเป็นการ สร้างความรู ้ความเข ้าใจ ทิศทางการขับเคล ื ่อนการป้ องกันการทุจริต                         
เพื ่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย                        
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ สร้างความรู้ความเข้าใจและวิเคราะห์ ความเสี่ยงกำรทุจริตในหน่วยงาน 
เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการดำเนินงานของสำนักงาน



๙ 

 

ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย และแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
               6. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ และแผนปฏิบัต ิการส่งเสริมคุณธรรม                     
ของสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ โดยศึกษากรอบแนวคิด 
ยุทธศาสตร์ แผน และบริบททีเ่กี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ รายละเอียดแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมคุณธรรม และแผนปฏิบัติการ ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 

ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ ในส่วนของแบบตรวจการเปิดเผย                  
ข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุโขทัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งประสิทธิผลในการพัฒนาหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย                           
จึงขอให้ทบทวน วิเคราะห์ มอบหมายภารกิจหน้าที่ ตามข้อมูลในแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ (แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล 256๕)   

โดยมอบหมายผู ้ร ับผ ิดชอบหลัก/ผู ้ร ับผิดชอบร่วม ที ่ม ีภารกิจเก ี ่ยวข ้องในการดำเนินงาน                                  
แต่ละข้อคำถามปีงบประมาณ 256๕ ประกอบด้วย ตัวชี ้ว ัดที ่ 9 การเปิดเผยข้อมูล จำนวน 29 ข้อ                    
และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต จำนวน 10 ข้อ  
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