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ส่วนที่ 1  
บทน า 

 1.1 ความเป็นมา 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้เริ่มด าเนินการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบนั โดยส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก
เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ  
มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงาน มีการประเมิน “ระบบงาน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ในภาพรวมที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ได้ถูกก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ให้เป็น “มาตรการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่
เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน 
ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 และให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความส าคัญกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง  
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. ก าหนด 

 1.2 ผลการประเมิน ITA ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
เป็นต้นมา ซึ่งมีผลการประเมินฯ ในภาพรวม ดังนี ้(คะแนนเต็มร้อยละ 100)   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
คะแนน ITA 72.75 78.90 77.84 83.80 86.50 

 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รายดัชนีเปรียบเทียบระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 แสดงรายละเอียดดังนี้  
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หัวข้อ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ดัชนีที่ 1 ความโปร่งใส 55.36 76.40 80.41 90.07 87.62 
ดัชนีที่ 2 ความพร้อมรับผิด 82.85 84.78 73.49 82.14 92.27 
ดัชนีที่ 3 ความปลอดจากการทจุริต 
            ในการปฏิบัติงาน 

89.71 97.55 97.68 89.70 93.36 

ดัชนีที่ 4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 67.60 68.20 67.95 79.78 90.94 
ดัชนีที่ 5 คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 71.65 63.37 63.01 72.78 66.79 

 จากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนรายดัชนีต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 พบว่า ดัชนีที่ 5 
คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นด้านมาตรฐานและ
คุณธรรมในการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และการมอบหมายงาน เป็นดัชนีที่มี
คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 80 มาโดยตลอด และในปี 2561 คะแนนลดลงเป็นร้อยละ 66.79 ซึ่งแสดงให้เห็น
ระบบงานที่เป็นจุดบกพร่อง จ าเป็นต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 86.50 จากคะแนนเต็ม 100 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 
67 ของจ านวน 146 หน่วยงานและถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานระดับสูงมาก 
รายละเอียดในแต่ละดัชนีจ าแนกได้ดังนี้ 
  1) ดัชนีความโปร่งใส ร้อยละ 87.62 อยู่ในระดับสูงมาก 
  2) ดัชนีความพร้อมรับผิด ร้อยละ 92.27 อยู่ในระดับสูงมาก 
  3) ดัชนีความปลอดจากการทจุริตในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 93.36 อยู่ในระดับสูงมาก 
  4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ร้อยละ 90.94 อยู่ในระดับสูงมาก 
  5) ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ร้อยละ 66.79 อยู่ในระดับสูง 
โดยผู้ประเมินฯ มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการจากผลการประเมิน ดังนี้  
  1) ควรตรวจสอบและลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระท าการทุจริตอย่างจริงจัง 
  2) กลุ่มงานตรวจสอบของหน่วยงานควรมีความเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซง ปราศจากอคติ 
มีความเป็นกลาง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
  3) ควรปราศจากการซื้อขายต าแหน่งหรือใช้เส้นสายในการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย  
เลื่อนระดับ เลื่อนต าแหน่งของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
  4) ควรมีการพิจารณาความดีความชอบ การคัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม/ 
ศึกษาดูงาน/ทุนการศึกษาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
  5) ควรก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบในภาพรวมของหน่วยงาน  
โดยเพิ่มเติมในส่วนของค าสั่งหรือข้อสั่งการอย่างเป็นทางการจากผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบ
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อ านาจที่เกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ในภาพรวม มีกรอบแนวทางของการตรวจสอบที่มีรายละเอียดของวิธีการ
ตรวจสอบและข้ันตอนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ในทุกภารกิจ รวมถึงกลไกการก ากับติดตามกระบวนการตรวจสอบในภาพรวมอย่างชัดเจน 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยในปัจจุบันมีส่วนราชการและหน่วยงานเข้าร่วม
การประเมินดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 8,300 หน่วยงาน ได้แก่ กรมหรือเทียบเท่า 
องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐอื่นๆ ในสังกัดกระทรวง หน่วยงานของรัฐที่ไม่สังกัดกระทรวง 
หน่วยงานของรัฐที่ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ 
ศาล (หน่วยงานธุรการ) และหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา และหน่วยงานภาครัฐที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ 
สถาบันอุดมศึกษา (ในก ากับของรัฐ) และกองทุน (นิติบุคคล) นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานที่น าการประเมิน ITA 
ไปขยายผลสู่หน่วยงานในสังกัด เช่น ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขยายผลโดยการน าไปประเมินกับ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และ
โรงพยาบาลชุมชน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน น าไปประเมินกับส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 225 เขต และขยายการประเมินไปสู่โรงเรียน 
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีหน่วยงานที่ตั้ งอยู่ ในภูมิภาค จ านวน 96 หน่วยงาน 
ประกอบด้วยส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวน 18 หน่วยงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 77 หน่วยงาน 
และศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จ านวน 1 หน่วยงาน การน าเครื่องมือ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) ไปขยายผลเพื่อ
ด าเนินการประเมินกับส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนับเป็นการส่งเสริมกลไก 
การขับเคลื่อนการบริหารราชการที่มีธรรมาภิบาลของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นการยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถน าผลการประเมนิมาพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จะเป็นปีเริ่มต้นการประเมิน ITA ของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

 1.3 วัตถุประสงค์ 
 1.3.1 เพื่อประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานเป้าหมายสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 1.3.2 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและการบริหารราชการของหน่วยงาน
เป้าหมายสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.3.3 เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาที่น าไปสู่การจัดท ามาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ 
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 1.4 กลุ่มเป้าหมาย  
 หน่วยงานเป้าหมายในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 95 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
 1. ส านักงานศึกษาธิการภาค  จ านวน 18 หน่วยงาน 
 2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  จ านวน 77 หน่วยงาน 

 1.5 ขอบเขตการด าเนินงาน 
 ขอบเขตการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ครอบคลุมตามประเด็นดังนี้ 
  1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ด าเนินการประเมินหน่วยงานเป้าหมายจ านวน 95 แห่ง โดยใช้แบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ที่จัดท าข้ึนโดยประยุกต์จากแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของส านักงาน ป.ป.ช. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  1.5.2 ขอบเขตด้านการประเมิน 
  หน่วยงานเป้าหมายจ านวน 95 หน่วยงาน ประเมินตนเองโดยแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน โดยมีลักษณะเป็นข้อความบรรยาย รูปภาพ หรือเนื้อหาในรูปแบบอื่นๆ บนหน้าเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน  

 1.6 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน 
 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) ส าหรับส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 1.7 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1.7.1  หน่วยงานเป้าหมายในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เข้ารับการประเมิน 
รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ท าให้เกิดความตระหนักและให้ความส าคัญ  
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งข้ึน 
  1.7.2 หน่วยงานเป้าหมายในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่เข้ารับการประเมิน 
ได้น าข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ไปจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
  1.7.3 ประชาชนมีความเช่ือมั่นศรัทธาและพึงพอใจต่อการบรหิารราชการของหน่วยงานในสงักดั
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม  
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ส่วนที่ 2  
เกณฑก์ารประเมิน 

 2.1 เกณฑ์การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ส านักงาน ป.ป.ช. พัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามข้อมูลผลการวิจัยและข้อมูลทางวิชาการเพื่อให้เกิด
การสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของ
ประเทศไทย ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส 
และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทจุรติทางตรงและการทุจรติทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
การทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ โดยเกณฑ์การประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ถูกพัฒนาข้ึน
โดยส านักงาน ป.ป.ช. จ าแนกออกเป็น 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
  1) การปฏิบัติหน้าที่ 
  2) การใช้งบประมาณ 
  3) การใช้อ านาจ 
  4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
  5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  6) คุณภาพการด าเนินงาน 
  7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
  9) การเปิดเผยข้อมูล 
  10) การป้องกันการทุจริต 
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ  
ได้น าเกณฑ์การประเมินเฉพาะตัวช้ีวัดที่ 9 และ 10 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน มาเป็นกรอบส าหรับ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลตามตัวช้ีวัดดังกล่าวถือ
เป็นการแสดงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการที่จ าเป็นจะต้องเปิดเผยและแสดงข้อมูลให้
ประชาชนได้รับทราบอย่างสะดวกผ่านทางหน้าเว็บไซต์หน่วยงานราชการ 
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 2.2 รายละเอียดตัวชี้วัด 
 ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
 ค าอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูล
พื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผน
ด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น  
แสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 แหล่งข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน  
 ประเด็นการส ารวจ ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัดย่อย (29 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมลูท่ีเผยแพร ่
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
1 โครงสร้าง ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน เช่น ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม 

เป็นต้น 
2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูล ช่ือ - นามสกลุ และต าแหน่งของผู้บรหิารสูงสุดและรองผูบ้รหิารสูงสุด 
3 อ านาจหน้าที ่ ข้อมูลเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่หรือภารกจิของหน่วยงานตามทีก่ฎหมายก าหนด 
4 แผนการขับเคลือ่น

หน่วยงาน  
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรห์รอืแผนพฒันาหน่วยงานซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า 
1 ปี พร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมปี พ.ศ. 2562 

5 ข้อมูลการติดต่อ
หน่วยงาน  

ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 1) ที่อยู่ 2) หมายเลข
โทรศัพท์ 3) หมายเลขโทรสาร 4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนกิส์ (E–Mail)  
5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

6 กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง  
 

ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบญัญัติ ประกาศ ระเบียบ หรอืมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
7 ข่าวประชาสัมพันธ์  

 
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามอ านาจหน้าทีห่รอืภารกจิของ
หน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมลูของปี พ.ศ. 2562 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
8 Q&A  

 
ช่องทางทีผู่้รบับริการ หรอืผู้มสี่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรอืข้อกังวล
สงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสือ่สารโตต้อบกันได้ โดยจะต้อง
เป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมลูท่ีเผยแพร ่
9 Social Network  

 
ช่องทางการเช่ือมโยงไปสู่เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, 
Twitter, Instagram หรือ Line เป็นต้น โดยจะต้องเปน็ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์
ของหน่วยงาน 

แผนด าเนินงาน 
10 แผนด าเนินงาน

ประจ าปี  
ข้อมูลแผนด าเนินงานประจ าปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอยีด ทั้งนี้ จะต้องเป็น
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

11 รายงานการก ากบั
ติดตาม 
การด าเนินงาน  
รอบ 6 เดือน  

ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการก ากับติดตามการดาเนนิงานให้เป็นไปตามแผน
ด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมลูของปี พ.ศ. 2562 

12 รายงานผล 
การด าเนินงาน
ประจ าปี  

ข้อมูลสรปุผลการด าเนินงาน ตามแผนด าเนินงานประจ าป ีทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมี
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 

การปฏิบัติงาน 
13 มาตรฐาน 

การปฏิบัตงิาน  
ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมรายละเอียด 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
14 แผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปี  
ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็น
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

15 รายงานการก ากบั
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ  
รอบ 6 เดือน  

ข้อมูลการก ากบัติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

16 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี  

ข้อมูลสรปุการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งนี้ อย่างน้อย
จะต้องมีข้อมลูของปี พ.ศ. 2561 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด ุ
17 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือแผนการจัดหา
พัสดุ  

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพสัดุตามทีห่น่วยงานจะต้องดาเนินการตาม
พระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมลูของปี พ.ศ. 2562 

18 ประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรอืการจัดหา
พัสดุ  

ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมลูของปี พ.ศ. 2562 

19 สรปุผลการจัดซือ้จัด
จ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน  

สรปุผลการจัดซือ้หรือจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 ทั้งนี้ จะตอ้งเป็นข้อมลูของปี พ.ศ. 
2562 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมลูท่ีเผยแพร ่
20 รายงานผลการจัดซื้อ

จัดจ้างหรอืการจัดหา
พัสดุประจ าปี  

สรปุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัดุประจ าป ีทั้งนี้ อย่างน้อยจะตอ้งมีข้อมูลของ
ปี พ.ศ. 2561 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
21 นโยบายการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล*  
 

นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกบัการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ
โปรง่ใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรปู
ประเทศ 

22 การด าเนินการตาม
นโยบายการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล**  
 

หน่วยงานมีการดาเนินการตามนโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล เช่น การ
วางแผนก าลงัคน การสรรหาคนดีคนเกง่เพือ่ปฏิบัตงิานตามภารกิจของหน่วยงาน 
การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตัง้บุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และข้อบงัคับทีเ่กี่ยวข้อง 

23 หลักเกณฑ ์
การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล***  
 

หน่วยงานมีการก าหนดหลกัเกณฑ์การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล ซึ่งเป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑก์ารสรรหาและคัดเลอืก
บุคลากรหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลกัเกณฑ์การพฒันาบุคลากร 
หลักเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การใหคุ้ณให้โทษและการสร้าง
ขวัญก าลังใจ 

24 รายงานผลการ
บรหิารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี****  

หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดท าเป็น
รายงานผลการด าเนินงานประจ าป ี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
25 แนวปฏิบัต ิ

การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริต  

แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกบัรายละเอียดการจัดการต่อเรือ่งร้องเรียนทีเ่กี่ยวข้อง
กับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

26 ช่องทางแจง้ 
เรื่องร้องเรียน 
การทจุริต  

ส่วนที่ผูร้ับบรกิาร ผูม้าติดต่อ หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน 
การทจุริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน 

27 ข้อมูลเชิงสถิต ิ
เรื่องร้องเรียน 
การทจุริตประจ าปี  

สรปุจ านวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทจุริตของเจ้าหนา้ที่ของหน่วยงาน  
ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมลูของปี พ.ศ. 2561 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
28 ช่องทางการรบัฟัง

ความคิดเห็น  
 

ส่วนที่ผูร้ับบรกิาร ผูม้าติดต่อ หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมลูท่ีเผยแพร ่
29 การเปิดโอกาสใหเ้กิด

การมสี่วนร่วม  
 

การด าเนินการหรือกจิกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสใหผู้้มสีว่นได้ส่วนเสียได้มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานตามภารกจิของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เปน็ต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็น
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

หมายเหตุ: 
*ข้อ 21 หน่วยงานมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรรับทราบโดยทั่วกัน  
โดยการจัดท านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา และสร้าง
ความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงาน 
**ข้อ 22 หน่วยงานมีการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น 
- การวางแผนอัตราก าลังคน หน่วยงานมีแผนอัตราก าลังโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและน าไปสู่ 
การก าหนดจ านวนประเภท และระดับต าแหน่ง ตลอดจนมีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผน
อัตราก าลังอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมฐีานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง พร้อมที่จะน าไปใช้
ประโยชน์อยู่เสมอ 
- การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร หน่วยงานมีแผนการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน 
โดยมีการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงานที่เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
- การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) หน่วยงานมีแผนการสร้างและ
พัฒนาผู้บริหารเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ ตลอดจนมีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการคัดเลือก
บุคลากรส าหรับผู้บริหาร มีแผนบริหารจัดการบุคลากรที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียมและพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ มีการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารเพื่อสร้างความต่อเนื่อง  
ในการบริหารราชการ 
- การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน่วยงานสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวให้มีความสุข  
โดยมีการสร้างสภาพแวดล้อม ระบบวิธีการท างาน และบรรยากาศในการท างานที่ดี เพื่อสนับสนุนให้
ผู้ปฏิบัติงานท างานได้เต็มศักยภาพและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน หน่วยงานมีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรได้รับทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งมีการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่าง ๆ 
- การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร หน่วยงานมีมาตรการที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และ
สร้างธรรมาภิบาลให้กับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
***ข้อ 23 หน่วยงานมีการประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาด าเนินการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน  
ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์ 
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การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน 
****ข้อ 24 หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดท ารายงานผล
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานประจ าป ี 

 ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
 ค าอธิบาย เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ  
(1) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกัน
การทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายใน
เพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง
หรือไม่สามารถเกิดข้ึนได้ 
 แหล่งข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัดย่อย (15 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมลูท่ีเผยแพร ่
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
1 เจตจ านงสจุริตของ

ผู้บริหาร  
การแสดงเจตนารมณห์รือค ามั่นของผู้บริหารสงูสุดคนปจัจบุนัว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ
บรหิารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปรง่ใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2 การมสี่วนร่วมของ
ผู้บริหาร  
 

การด าเนินการหรือกจิกรรมที่แสดงถึงการมสี่วนร่วมของผู้บริหารสงูสุดคนปจัจบุัน 
ในการให้ความส าคัญกับการปรบัปรุงพฒันาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส 
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมลูของปี พ.ศ. 2562 

การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต  
3 การประเมิน 

ความเสี่ยงการทจุริต
ประจ าปี  

การประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อใหเ้กิด 
การทจุริตหรือก่อใหเ้กิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะตอ้งเป็นข้อมลูของปี พ.ศ. 2562 

4 การด าเนินการ 
เพื่อจัดการความเสี่ยง
การทจุริต  
 

การด าเนินการหรือกจิกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงาน 
ในกรณีที่อาจก่อใหเ้กิดการทจุริตหรือก่อใหเ้กิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมลูของปี  
พ.ศ. 2562 

การเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร  
5 การเสรมิสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร  
 

การด าเนินการหรือกจิกรรมที่แสดงถึงการเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมทีัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซือ่สตัย์สุจริต ทั้งนี้ จะต้อง
เป็นข้อมลูของปี พ.ศ. 2562 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมลูท่ีเผยแพร ่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6 แผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทจุริต
ประจ าปี  

ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริตประจ าปพีร้อมรายละเอียดทัง้นี้ จะต้องเป็น
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

7 รายงานการก ากบั
ติดตาม 
การด าเนินการ
ป้องกันการทจุริต  
รอบ 6 เดือน  

ข้อมูลการก ากบัติดตามการด าเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจ าปี  
รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

8 รายงานผล 
การด าเนินการ
ป้องกันการทจุริต
ประจ าปี  

ข้อมูลสรปุผลการด าเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริตประจ าปี ทั้งนี้ อย่างนอ้ย
จะต้องมีข้อมลูของปี พ.ศ. 2561 

มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 
9 มาตรการเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ  
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดข้ันตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องกบัการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ 

10 มาตรการ 
ให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
มีส่วนร่วม  

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดข้ันตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องกบัการใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

11 มาตรการสง่เสริม
ความโปร่งใส 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง  

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดข้ันตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องกบัการสง่เสรมิความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด ุ

12 มาตรการจัดการ 
เรื่องร้องเรียน 
การทจุริต  

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดข้ันตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหนา้ที่ในหน่วยงาน 

13 มาตรการป้องกัน 
การรบัสินบน  

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดข้ันตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องกบัการป้องกันการรบัสินบน 

14 มาตรการป้องกัน 
การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์
ส่วนรวม  

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดข้ันตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องกบัการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

15 มาตรการตรวจสอบ
การใช้ดุลพินจิ  
 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดข้ันตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินจิ 
ในการปฏิบัตหิน้าที ่
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 2.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ส าหรับส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 2.4 การให้คะแนน 
 คณะกรรมการตรวจและสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ส าหรับส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จะตรวจและให้คะแนนตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ส าหรับส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้คะแนนตามค าตอบของหน่วยงานเป้าหมายที่เข้ารับการประเมิน รวมไปถึงความถูกต้อง 
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบที่หน่วยงานเป้าหมายระบุ โดยก าหนดให้แต่ละค าถามมีคะแนน ดังนี้ 

ข้อก าหนด คะแนน 
มกีารเผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์ แต่ไม่ถูกต้อง 0 
มีการเผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์ ถูกต้อง 100 

 2.5 เกณฑ์การแปลผล 

 ค่าคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานเป้าหมายสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยให้คะแนนตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ส าหรับส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเกณฑ์การให้คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
95 – 100 AA 

85 – 94.99 A 
75 – 84.99 B 
65 – 74.99 C 
55 – 64.99 D 
50 – 54.99 E 
0 – 49.99 F 
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ส่วนที่ 3  
แนวทางการตอบแบบส ารวจ 

 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานเป้าหมายสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการด าเนินงานตามเกณฑ์ตัวช้ีวัด จ านวน 2 ตัวช้ีวัด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการเริ่มต้น
ประเมินกับหน่วยงานส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จะเป็นการประเมินโดยให้
หน่วยงานเป้าหมายส ารวจและเผยแพรข้่อมูลตามรายละเอียดตัวช้ีวัด โดยให้มีการน าข้อมูลดังกลา่วข้ึนเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OIT) ส าหรับส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562นี้  
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ น าเกณฑ์การประเมินจากส านักงาน ป.ป.ช. มาปรับใช้ 
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ส าหรับส านักงานศึกษาธิการ
ภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

 3.1 วิธีการตอบแบบส ารวจ 
 หน่วยงานด าเนินการตามแบบ OIT โดยการระบุต าแหน่งของข้อมลู (Copy link) ข้อมูลที่หน่วยงานได้
มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานลงในแบบ OIT และจัดส่งแบบ OIT ในรูปแบบไฟล์ให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ทาง E-mail: acc.moe.go.th@gmail.com 
ตัวชี้วัดท่ี 9 การเปิดเผยข้อมูล  
 เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็นหลัก คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน  
(2) การบริหารงาน (3) การบริหารเงินงบประมาณ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริม
ความโปร่งใสในหน่วยงาน จ านวน 29 ข้อมูล 
ข้อ 
 

(1) 

ประเด็นการตรวจ 
 

(2) 

รายละเอียดข้อมลูท่ีก าหนด 
 

 (3) 

ระบุต าแหน่งข้อมูล (Link)  
 

(4) 

หมายเหต ุ
 

(5) 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
1 โครงสร้าง ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของ

หน่วยงาน เช่น ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย 
ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

ตัวอย่าง  
ให้ระบุ Link เช่น 
http://www.acc.moe.go.th/in
dex.php/79-2014.11 

 

2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูล ช่ือ - นามสกลุ และต าแหน่ง
ของผู้บรหิารสูงสุดและรองผู้บรหิาร
สูงสุด 
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ข้อ 
 

(1) 

ประเด็นการตรวจ 
 

(2) 

รายละเอียดข้อมลูท่ีก าหนด 
 

 (3) 

ระบุต าแหน่งข้อมูล (Link)  
 

(4) 

หมายเหต ุ
 

(5) 
3 อ านาจหน้าที ่ ข้อมูลเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่หรือ

ภารกิจของหน่วยงานตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด 

  

4 แผนการขับเคลือ่น
หน่วยงาน  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรห์รอื
แผนพัฒนาหน่วยงานซึง่มีระยะของ
แผนมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด 
ทั้งนี้ จะต้องครอบคลุมปี พ.ศ. 2562 

  

5 ข้อมูลการติดต่อ
หน่วยงาน  
 
 
 

ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานอย่าง
น้อยจะต้องประกอบด้วย 1) ที่อยู่  
2) หมายเลขโทรศัพท์ 3) หมายเลข
โทรสาร 4) ที่อยู่ไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส์ (E–Mail)  
5) แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

  

6 กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง  
 
 
 
 

ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบั
หน่วยงาน เช่น พระราชบญัญัติ พระ
ราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ 
ประกาศ ระเบียบ หรือมติ
คณะรัฐมนตรี เป็นต้น 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
7 ข่าวประชาสัมพันธ์  

 
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานตามอ านาจหน้าทีห่รือ
ภารกิจของหน่วยงานตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด ทั้งนี้ จะตอ้งเป็นข้อมลูของปี 
พ.ศ. 2562 

  

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
8 Q&A  

 
ช่องทางทีผู่้รบับริการ หรอืผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมลูหรือข้อ
กังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถ
ตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกัน
ได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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ข้อ 
 

(1) 

ประเด็นการตรวจ 
 

(2) 

รายละเอียดข้อมลูท่ีก าหนด 
 

 (3) 

ระบุต าแหน่งข้อมูล (Link)  
 

(4) 

หมายเหต ุ
 

(5) 
9 Social Network  

 
ช่องทางการเช่ือมโยงไปสู่เครือข่าย
สังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น 
Facebook, Twitter, Instagram 
หรือ Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่อง
ทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

  

แผนด าเนินงาน 
10 แผนด าเนินงาน

ประจ าปี  
 

ข้อมูลแผนด าเนินงานประจ าปีของ
หน่วยงานพรอ้มรายละเอียด ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

  

11 รายงานการก ากบั
ติดตาม 
การด าเนินงาน  
รอบ 6 เดือน  
 

ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการก ากับ
ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมลูของปี พ.ศ. 
2562 

  

12 รายงานผล 
การด าเนินงาน
ประจ าปี  

ข้อมูลสรปุผลการด าเนินงาน ตามแผน
ด าเนินงานประจ าปี ทั้งนี้ อย่างนอ้ย
จะต้องมีข้อมลูของปี พ.ศ. 2561 

  

การปฏิบัติงาน  
13 มาตรฐาน 

การปฏิบัตงิาน  
 

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อม
รายละเอียด 

  

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
14 แผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจ าปี  
 

ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีพร้อมรายละเอียด ทัง้นี้ 
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

  

15 รายงานการก ากบั
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ  
รอบ 6 เดือน  
 

ข้อมูลการก ากบัติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูล
ของปี พ.ศ. 2562 

  

16 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี  
 

ข้อมูลสรปุการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งนี้ อย่าง
น้อยจะต้องมีข้อมลูของปี พ.ศ. 2561 
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ข้อ 
 

(1) 

ประเด็นการตรวจ 
 

(2) 

รายละเอียดข้อมลูท่ีก าหนด 
 

 (3) 

ระบุต าแหน่งข้อมูล (Link)  
 

(4) 

หมายเหต ุ
 

(5) 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
17 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือแผนการจัดหา
พัสดุ  
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ
จัดหาพสัดุตามทีห่น่วยงานจะต้องดา
เนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมลูของปี พ.ศ. 
2562 

  

18 ประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรอืการจัดหา
พัสดุ  
 

ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้อง
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญ
ชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็น
ต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมลูของปี พ.ศ. 
2562 

  

19 สรปุผลการจัดซือ้จัด
จ้างหรือการจัดหา
พัสดุรายเดือน  

สรปุผลการจัดซือ้หรือจัดจ้างตามแบบ 
สขร. 1 ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมลูของปี 
พ.ศ. 2562 

  

20 รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรอืการจัดหา
พัสดุประจ าปี  

สรปุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจ าป ีทั้งนี้ อย่างนอ้ยจะตอ้งมี
ข้อมูลของปี พ.ศ. 2561 

  

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
21 นโยบายการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล*  
 

นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงาน
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
มีความโปรง่ใส สอดคล้องกับการ
ขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน และ
ทิศทางการปฏิรปูประเทศ 

  

22 การด าเนินการตาม
นโยบายการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล**  
 

หน่วยงานมีการดาเนินการตาม
นโยบายการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
เช่น การวางแผนก าลังคน การสรรหา
คนดีคนเก่งเพือ่ปฏิบัตงิานตามภารกจิ
ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร 
(การพฒันาบุคลากร การสร้างทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ) 
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ข้อ 
 

(1) 

ประเด็นการตรวจ 
 

(2) 

รายละเอียดข้อมลูท่ีก าหนด 
 

 (3) 

ระบุต าแหน่งข้อมูล (Link)  
 

(4) 

หมายเหต ุ
 

(5) 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและ
แต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม กฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

23 หลักเกณฑ ์
การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล***  
 

หน่วยงานมีการก าหนดหลกัเกณฑ์การ
บรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่ง
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลกัเกณฑก์ารสรร
หาและคัดเลือกบุคลากรหลักเกณฑ์
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
หลักเกณฑก์ารพฒันาบุคลากร 
หลักเกณฑก์ารประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้
โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 

  

24 รายงานผลการ
บรหิารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี****  

หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดท า
เป็นรายงานผลการด าเนินงานประจ าป ี

  

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
25 แนวปฏิบัต ิ

การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริต  
 

แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกบั
รายละเอียดการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนทีเ่กี่ยวข้องกับการทจุริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

  

26 ช่องทางแจง้ 
เรื่องร้องเรียน 
การทจุริต  
 
 

ส่วนที่ผูร้ับบรกิาร ผูม้าติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานโดยจะตอ้งเป็นช่องทางผ่าน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

  

27 ข้อมูลเชิงสถิต ิ
เรื่องร้องเรียน 
การทจุริตประจ าปี  
 

สรปุจ านวนและประเภทเรื่องร้องเรียน
การทจุริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมลูของปี 
พ.ศ. 2561 
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ข้อ 
 

(1) 

ประเด็นการตรวจ 
 

(2) 

รายละเอียดข้อมลูท่ีก าหนด 
 

 (3) 

ระบุต าแหน่งข้อมูล (Link)  
 

(4) 

หมายเหต ุ
 

(5) 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
28 ช่องทางการรบัฟัง

ความคิดเห็น  
 

ส่วนที่ผูร้ับบรกิาร ผูม้าติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกบัการ
ด าเนินงานของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยจะต้อง
เป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

  

29 การเปิดโอกาสใหเ้กิด
การมสี่วนร่วม  
 

การด าเนินการหรือกจิกรรมที่แสดงถึง
การเปิดโอกาสใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสียได้
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วม
วางแผน ร่วมด าเนินการ 
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วม
ติดตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ 
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

  

หมายเหตุ: 
*ข้อ 21 หน่วยงานมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรรับทราบโดยทั่วกัน  
โดยการจัดท านโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา และสร้าง
ความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงาน 
**ข้อ 22 หน่วยงานมีการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น 
- การวางแผนอัตราก าลังคน หน่วยงานมีแผนอัตราก าลังโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและน าไปสู่ 
การก าหนดจ านวนประเภท และระดับต าแหน่ง ตลอดจนมีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผน
อัตราก าลังอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมฐีานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความถูกต้อง พร้อมที่จะน าไปใช้
ประโยชน์อยู่เสมอ 
- การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร หน่วยงานมีแผนการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน 
โดยมีการจัดท าแนวทางการด าเนินการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงานที่เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
- การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) หน่วยงานมีแผนการสร้างและ
พัฒนาผู้บริหารเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ ตลอดจนมีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการคัดเลือก
บุคลากรส าหรับผู้บริหาร มีแผนบริหารจัดการบุคลากรที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียมและพัฒนาอย่าง
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เป็นระบบ มีการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารเพื่อสร้างความต่อเนื่อง  
ในการบริหารราชการ 
- การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน่วยงานสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวให้มีความสุข  
โดยมีการสร้างสภาพแวดล้อม ระบบวิธีการท างาน และบรรยากาศในการท างานที่ดี เพื่อสนับสนุนให้
ผู้ปฏิบัติงานท างานได้เต็มศักยภาพและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน หน่วยงานมีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรได้รับทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งมีการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่าง ๆ 
- การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร หน่วยงานมีมาตรการที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และ
สร้างธรรมาภิบาลให้กับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
***ข้อ 23 หน่วยงานมีการประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาด าเนินการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน  
ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์ 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน 
****ข้อ 24 หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดท ารายงานผล
สถานภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานประจ าป ี 

  ตัวชี้วัดท่ี 10 การป้องกันการทุจริต 
  เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง  ๆของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็นหลัก คือ (1) การด าเนินการ
เพื่อป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จ านวน 15 ข้อมูล 
ข้อ 
 

(1) 

ประเด็นการตรวจ 
 

(2) 

รายละเอียดข้อมลูท่ีก าหนด 
 

 (3) 

ระบุต าแหน่งข้อมูล (Link)  
 

(4) 

หมายเหต ุ
 

(5) 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
1 เจตจ านงสจุริตของ

ผู้บริหาร  
 

การแสดงเจตนารมณห์รือค ามั่นของ
ผู้บริหารสงูสุดคนปจัจุบันว่าจะปฏิบัติ
หน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

  

2 การมสี่วนร่วม 
ของผู้บรหิาร  
 

การด าเนินการหรือกจิกรรมที่แสดงถึง
การมสี่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคน
ปัจจุบัน ในการให้ความส าคัญกบัการ
ปรับปรงุพฒันาหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและโปร่งใส 
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ข้อ 
 

(1) 

ประเด็นการตรวจ 
 

(2) 

รายละเอียดข้อมลูท่ีก าหนด 
 

 (3) 

ระบุต าแหน่งข้อมูล (Link)  
 

(4) 

หมายเหต ุ
 

(5) 
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมลูของปี พ.ศ. 
2562 

การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต  
3 การประเมิน 

ความเสี่ยงการทจุริต
ประจ าปี  
 

การประเมินความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานหรือการปฏิบัตหิน้าที่ทีอ่าจ
ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบั
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมลูของปี พ.ศ. 
2562 

  

4 การด าเนินการ 
เพื่อจัดการความเสี่ยง
การทจุริต  
 
 
 

การด าเนินการหรือกจิกรรมที่แสดงถึง
การจัดการความเสี่ยงของการ
ด าเนินงานในกรณีที่อาจกอ่ใหเ้กิดการ
ทุจริตหรอืก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะตอ้ง
เป็นข้อมลูของปี พ.ศ. 2562 

  

การเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กร  
5 การเสรมิสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร  
 

การด าเนินการหรือกจิกรรมที่แสดงถึง
การเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยมในการปฏิบัตงิานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมลูของปี 
พ.ศ. 2562 

  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6 แผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทจุริต
ประจ าปี  

ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต
ประจ าปีพร้อมรายละเอียดทั้งนี้ 
จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 

  

7 รายงานการก ากบั
ติดตาม 
การด าเนินการ
ป้องกันการทจุริต  
รอบ 6 เดือน  
 

ข้อมูลการก ากบัติดตามการด าเนินการ
ตามแผนป้องกันการทจุริตประจ าปี  
รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูล
ของปี พ.ศ. 2562 
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ข้อ 
 

(1) 

ประเด็นการตรวจ 
 

(2) 

รายละเอียดข้อมลูท่ีก าหนด 
 

 (3) 

ระบุต าแหน่งข้อมูล (Link)  
 

(4) 

หมายเหต ุ
 

(5) 
8 รายงานผล 

การด าเนินการ
ป้องกันการทจุริต
ประจ าปี  

ข้อมูลสรปุผลการด าเนินงาน ตามแผน
ป้องกันการทจุริตประจ าปี ทั้งนี้ อย่าง
น้อยจะต้องมีข้อมลูของปี พ.ศ. 2561 

  

มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  
9 มาตรการเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ  
 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น  
การก าหนดข้ันตอน วิธีการ และส่วน
งาน/เจ้าหน้าที่ ทีเ่กี่ยวข้องกบัการ
เผยแพร่ข้อมลู ต่อสาธารณะ 

  

10 มาตรการ 
ให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
มีส่วนร่วม  

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น  
การก าหนดข้ันตอน วิธีการ และส่วน
งาน/เจ้าหน้าที่ ทีเ่กี่ยวข้องกบัการให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียมสี่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

  

11 มาตรการสง่เสริม
ความโปร่งใส 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น  
การก าหนดข้ันตอน วิธีการ และส่วน
งาน/เจ้าหน้าที่ ทีเ่กี่ยวข้องกบัการ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซือ้จัด
จ้างหรือการจัดหาพสัด ุ

  

12 มาตรการจัดการ 
เรื่องร้องเรียน 
การทจุริต  
 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น  
การก าหนดข้ันตอน วิธีการ และส่วน
งาน/เจ้าหน้าที่ ทีเ่กี่ยวข้องกบัการ
จัดการเรื่องรอ้งเรียนการทจุริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

  

13 มาตรการป้องกัน 
การรบัสินบน  
 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น  
การก าหนดข้ันตอน วิธีการ และส่วน
งาน/เจ้าหน้าที่ ทีเ่กี่ยวข้องกบัการ
ป้องกันการรับสินบน 

  

14 มาตรการป้องกัน 
การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์
ส่วนรวม  
 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น  
การก าหนดข้ันตอน วิธีการ และส่วน
งาน/เจ้าหน้าที่ ทีเ่กี่ยวข้องกบัการ
ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
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ข้อ 
 

(1) 

ประเด็นการตรวจ 
 

(2) 

รายละเอียดข้อมลูท่ีก าหนด 
 

 (3) 

ระบุต าแหน่งข้อมูล (Link)  
 

(4) 

หมายเหต ุ
 

(5) 
15 มาตรการตรวจสอบ

การใช้ดุลพินจิ  
 

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น  
การก าหนดข้ันตอน วิธีการ และส่วน
งาน/เจ้าหน้าที่ ทีเ่กี่ยวข้องกบัการ
ตรวจสอบการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่
ในการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที ่

  

3.2 ปฏิทินการด าเนินการ 
ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) ส าหรับส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน กรอบระยะเวลา 

1 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) แจ้งปฏิทินและกรอบการประเมิน 
ITA ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) 
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) 

พฤษภาคม 2562 

2 ศธภ. และ ศธจ. ด าเนินการเผยแพร่ข้อมลูบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พฤษภาคม – กรกฎาคม 
2562 

3 ศธภ. และ ศธจ. จัดส่งแบบ OIT ในรูปแบบไฟล์ให้ศูนย์ปฏิบตัิการต่อต้าน 
การทจุริต กระทรวงศึกษาธิการ ทางอเีมล์ acc.moe.go.th@gmail.com 

ภายในวันที่ 31
กรกฎาคม 2562 

4 คณะกรรมการด าเนินการตรวจการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ตามแบบส ารวจ
การเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ผ่านทางเว็บไซต์ของศธภ. และ ศธจ. 

1 – 30 สิงหาคม 
2562 

5 คณะกรรมการสรปุผลการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ตามแบบส ารวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของศธภ. และ ศธจ. 

1 – 30 กันยายน 
2562 

6 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.) แจ้งผล 
การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ตามแบบส ารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 
2562 

 

 

 

 


