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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 

1.หลักการและเหตุผล  
            การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ มีเจตนารมณ์ให้หน่วยงานภาครัฐ 
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของตนเอง และนำข้อมูลผล          
การประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนา และยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ    
ได้นำเกณฑ์การ ประเมินเฉพาะตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต     
ของสำนักงาน ป.ป.ช. มา เป็นกรอบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ของสำนักงานศึกษาธิการ ภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ โดยมี
หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย คือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 95 แห่ง ประกอบด้วยสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค จำนวน 18 หน่วยงาน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 77 หน่วยงาน เข้าร่วมการ
ประเมิน  

2.วัตถุประสงค ์

             1. เพ่ือประเมินผลด้านการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานเป้าหมาย       
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
     2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและการบริหารราชการของหน่วยงานเป้าหมาย
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
     3. เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาที่นำไปสู่การจัดทำมาตรฐานในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ 

3.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
               ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการ 
ทุจริต มีค่าคะแนน 1,900 คะแนน (คะแนนเต็ม 3,900 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 48.72 โดยมีรายละเอียด
คะแนนแยกตามรายข้อการประเมิน ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1. คะแนนการประเมินตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนน 
1 โครงสร้าง oแสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน o 

ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก 
กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

100 

2 ข้อมูลผู้บริหาร oแสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน (คนปัจจุบัน)  
o ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหาร 
สูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของ 
หน่วยงาน 

0 
 
 

3 อำนาจหน้าที่ o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามท่ีกฎหมายกำหนด 100 
4 แผนยุทธศาสตร์ 

หรือแผนพัฒนา 
หน่วยงาน 

oแสดงแผนการดำเนินงานภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะเวลามากกว่า 1 
ปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่นยุทธศาสตร์หรือแนวทางเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด เป็นต้น  
oเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

100 

5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้  
o ที่อยู่หน่วยงาน  
o หมายเลขโทรศัพท์ 
 o หมายเลขโทรสาร  
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
oแผนที่ตั้งหน่วยงาน 

100 

6 กฎหมายที่ 
เกี่ยวข้อง 

oแสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของ 
หน่วยงาน 

100 

7 ข่าว 
ประชาสัมพันธ์ 

oแสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ 
หรือภารกิจของหน่วยงาน  
oเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564 

100 

8 Q&A oแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และ 
หน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็น 
การสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad,กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น 
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

100 

9 Social Network oแสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook,Twitter, 
instagram เป็นต้น  
oสามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

100 

10 แผนดำเนินงาน 
ประจำปี 

oแสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี(แผนการดำเนิน 
ภารกิจ หมายถึง แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
 o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณ
ที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น 

100 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนน 

 oเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
11 รายงานการกำกับ 

ติดตามการ 
ดำเนินงาน 
ประจำปี รอบ 6 
เดือน 

oแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตามแบบ สงป.301,แบบ สงป.302 และแบบ 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)  
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ
ดำเนินการ แต่ละโครงการ /กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้
ดำเนินงาน เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

100 

12 รายงานผลการ 
ดำเนินงาน 
ประจำปี 

oแสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  
o มีข้อมูลรายละเอียด สรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการ 
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น  
oเป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

100 

13 คู่มือหรือ 
มาตรฐานการ 
ปฏิบัติงาน 

oแสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือ 
ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด 
สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีขั้นตอนการปฏิบัติ 
อย่างไร เป็นต้น 

100 

14 แผนการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
ประจำปี 

oแสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี (แสดง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ/กิจกรรมเป็นรายไตรมาส)  
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการ 
จัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น  
oเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

100 

15 รายงานการกำกับ 
ติดตามการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
ประจำปี รอบ 6 
เดือน 

oแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปี(ตามแบบ สงป.302 และแบบรายงานผลการดำเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)  
oมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย 
งบประมาณ เป็นต้น  
oเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

100 

16 รายงานผลการใช้ 
จ่ายงบประมาณ 
ประจำปี 

oแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
งบประมาณพ.ศ. 2563 (ตามแบบ สงป.301 และแบบ สงป.302 ใน 
ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563)  
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็น

100 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนน 

ต้น  
oเป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

17 แผนการจัดซื้อจัด 
จ้างหรือแผนการ 
จัดหาพัสดุ 

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน 
จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2564 
0 (แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณท่ี หน่วยงานได้รับจัดสรร) 
oเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

0 

18 ประกาศต่างๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการ 
จัดหาพัสดุ 

o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญ 
ชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

100 

19 สรุปผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการ 
จัดหาพัสดุ ราย 
เดือน 

oแสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)  
oมีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผล 
ที่คัดเลือกโดยสรุปเลขท่ีและวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือ 
จ้าง เป็นต้น  
o จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน เป็นประจำทุกเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัด
จ้าง ในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) 
 o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

100 

20 รายงานผลการ 
จัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ 
ประจำปี 

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ซึ่งเป็นข้อมูลตลอดระยะเวลา 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
o มีข้อมูลรายละเอียดของ เช่น งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น oเป็นรายงานผลของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

0 

21 น โ ย บ า ย ก า 
ร บริหาร
ทรัพยากร บุคคล 

o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
oเป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

0 

22 การดำเนินการ 
ตามนโยบายการ 
บริหารและการ 
พัฒนาทรัพยากร 
บุคคล 

oแสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การ
วาง แผนพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนา 
คุณภาพชีวิต การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและ 
รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 
 oเป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากร 
บุคคล ตามข้อ 21 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 21 

0 



             
ส ำนกังำนศกึษำธิกำรจงัหวดัตรงั 

 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนน 

 oเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
23 หลักเกณฑ์การ 

บริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลกร  
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
 o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  
o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 
 o เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

0 

24 รายงานผลการ 
บริหาร และ 
พัฒนาทรัพยากร 
บุคคลประจำปี 

o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับการ
ดำเนินงาน ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ข้อ 22) 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตาม 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การพัฒนา ทรัพยากร
บุคคล เป็นต้น 
 o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

100 

25 แนวปฏิบัติการ 
จัดการเรื่อง 
ร้องเรียนการ
ทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ 

oแสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ 
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
 o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่ 
บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดหรือขั้นตอนวิธีการในการ 
จัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็น
ต้น 
 o เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

100 

26 ช่องทางแจ้งเรื่อง 
ร้องเรียนการ 
ทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 

oแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ (เป็นช่องทางท่ีสามารถเข้าไปแจ้งเรื่องร้องเรียนได้โดยตรงผ่าน
เว็บไซต์ หลักของหน่วยงานภายใต้แบนเนอร์ “ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริต และประพฤติมิชอบ”)  
oสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ 
หน่วยงาน 

100 

27 ข้อมูลสถิติเรื่อง 
ร้องเรียนการ 
ทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 
ประจำปี 

oแสดงข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน (เป็นสถิติเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
จากทุกช่องทาง)  
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่องท่ี 
ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่อง 
ร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) 
 oเป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

100 

28 ช่องทางการรับฟัง oแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงถึงความเห็นต่อการ 100 



             
ส ำนกังำนศกึษำธิกำรจงัหวดัตรงั 

 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนน 

ความคิดเห็น ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง 
ออนไลน์(เป็นช่องทางที่สามารถเข้าไปร้องเรียนได้โดยตรงผ่านทาง เว็บไซต์
หลักของหน่วยงานภายใต้แบนเนอร์ “ช่องทางการรับฟังความ คิดเห็น”) 
 oสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์ของ 
หน่วยงาน 

29 การเปิดโอกาสให้ 
เกิดการมีส่วนร่วม 

oแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วม
วางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วม ติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น  
oเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2564 

100 

รวมคะแนน ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 2,600 
 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของ หน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีคะแนนรวม 2,600 คะแนน โดยจำนวนตัวชี้วัด   
ที่ได้ 100 คะแนน มีทั้งหมด 26 ตัวชี้วัด และได้คะแนน 0 คะแนน จำนวน 3 ตัวชี้วัด 

 
ตารางท่ี 2 คะแนนการประเมินตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนน 
30 เจตจำนงสุจริต 

ของผู้บริหาร 
oแสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำม่ันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
หน่วยงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
oดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 

100 

31 การมีส่วนร่วมของ 
ผู้บริหาร 

oแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
สูงสุดคนปัจจุบัน  
oเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ กับ
การ ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส  
oเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

100 

32 การประเมินความ 
เสี่ยงการทุจริต 
ประจำปี 

oแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรว่มของหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและ 
ระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง เป็นต้น  
oเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

100 



             
ส ำนกังำนศกึษำธิกำรจงัหวดัตรงั 

 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนน 
33 การดำเนินการ 

เพ่ือจัดการความ 
เสี่ยงการทุจริต 

oแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณี 
ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
oเป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ 
ดำเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 32  
oเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

100 

34 การเสริมสร้าง 
วัฒนธรรม องค์กร 

oแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน 
อย่าง ซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน  
o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

100 

35 แผนปฏิบัติการ 
ป้องกันการทุจริต 

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือพัฒนา 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่นโครงการ กิจกรรมงบประมาณ 
ช่วงเวลา ดำเนินการ เป็นต้น  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 

100 

36 รายงานการกำกับ 
ติดตามการ 
ดำเนินการ 
ป้องกัน การทุจริต
ประจำป ีรอบ 6 
เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ 
ทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)  
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ 
ละโครงการ /กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ดำเนินงาน เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

100 

37 รายงานผลการ 
ดำเนิน การ 
ป้องกันการทุจริต 
ประจำปี 

oแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
o มีข้อมูลรายละเอียด สรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการ 
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น  
oใช้รายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

100 

38 คุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงาน 
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ 
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนว 
ทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น 
o มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน 
หน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียด 
ต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอน 
หรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การ 

100 



             
ส ำนกังำนศกึษำธิกำรจงัหวดัตรงั 

 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนน 

ปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 
39 การดำเนินการ ต 

า ม ม า ต ร ก า 
ร ส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใส 
ภายในหน่วยงาน 

oแสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ 
โปร่งใสภายในหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ 
โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 38 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
oเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

100 

รวมคะแนน ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 1,000 
 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของ  หน่วยงาน
ภ าค รั ฐ  ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตั ว ชี้ วั ด ที่  10 ก ารป้ อ งกั น ก ารทุ จ ริ ต           
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้คะแนน 100 คะแนน ทั้ง 10 
ตัวชี้วัด 

 
ตารางท่ี 3 แสดงคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในภาพรวม ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ประเด็นตาม
ตัวช้ีวัดทั้งสิ้น 

ร้อยละของคะแนนตาม
ประเด็นตัวช้ีวัดแต่ละ

ตัวช้ีวัด 

รวมคะแนนเต็ม คะแนนจากผล
การประเมิน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

แปลผล
ระดับ 

39 100 3,900 3,600 92.31 A 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในภาพรวม ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีค่าเท่ากับ 92.31 แปลผลที่ระดับ A 

หมายเหตุ : ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนั กงานศึกษาธิการจั งหวัด ตรัง ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2564 วิเคราะห์ข้อมูลโดยให้คะแนนตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open 
Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) สำหรับสำนักงานภาคและสำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเกณฑ์การให้คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
 
         สรุปผลการประเมิน         ค่าระดับ AA มีค่าคะแนนระหว่าง 95 – 100  

ค่าระดับ A มีค่าคะแนนระหว่าง 85 – 94.99  
ค่าระดับ B มีค่าคะแนนระหว่าง 75 – 84.99  
ค่าระดับ C มีค่าคะแนนระหว่าง 65 – 74.99  



             
ส ำนกังำนศกึษำธิกำรจงัหวดัตรงั 

 
ค่าระดับ D มีค่าคะแนนระหว่าง 55 – 64.99 
ค่าระดับ E มีค่าคะแนนระหว่าง 50 – 54.99  
ค่าระดับ F มีค่าคะแนนระหว่าง 0 – 49.99 

 
          4. การวิเคราะห์ข้อมูล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564 เพ่ือนำผลการวิเคราะห์ไปหาประเด็น 
ที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน พบว่า บุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลและ
บุคลากรที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักงานเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประเด็น
รายละเอียดข้อมูลที่ต้องเผยแพร่ รวมถึงประเด็นวิธีการเผยแพร่ข้อมูลและการจัดส่ง URL ที่อยู่ข้อมูล 

         5. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงานให้ดีขึ้น 

                จากผลการประเมินและการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ส่งผลให้การดำเนินงานด้านการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในสำนักงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง มีผลการประเมินใน ระดับ A   
(ได้คะแนนร้อยละ 92.31) สำนักงานศึกษาธิการจังตรังได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานและวาง
มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม  และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดังนี้ 

   5.1 ทบทวนการดำเนินการในปีที่ผ่านมาเพ่ือค้นหาสาเหตุของปัญหา และกำหนด
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 

   5.2 ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ที่เก่ียวข้อง เกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 

   5.3 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามแนวทางท่ีกำหนด 

            5.4 ติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแล และตรวจสอบผลการดำเนินงานโดยผู้บริหารและ
ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ITA 

          นอกจากนี้ เพ่ือให้การดำเนินการในประเด็นที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ในปี 2564 แล้ว 
ยังคงรักษาผลการดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และยกระดับผลการประเมิน ผู้บริหารสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง จึงยังคงดำเนินการทบทวนทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานรวมถึง 
ติดตาม ควบคุม กำกับ ดูแล และตรวจสอบผลการดำเนินงาน เช่นเดียวกับประเด็นที่จะต้องมีการพัฒนา
ปรับปรุง รวมถึงจัดกิจกรรมและสนับให้บุคลากรร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือปลุกจิตสำนึกในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต รวมถึงเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และให้
ความสำคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสำนักงานผ่านเว็บไซต์สำนักงาน และสื่อสังคม
ออนไลน์  

 

                          
 

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 


