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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่   ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ     

ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   เพื ่อให้เป็นไปตาม        
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA)   เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง  จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  ประเด็นที่ต้อง
พัฒนาให้ดีขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 

   
 ผลการดำเนินงาน 
 สำนักงานศึกษาธ ิการจ ังหว ัดแพร่ ได ้เข ้าร ่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใส                 

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
คือ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity  and  Transparency  Assessment : 
OIT)  ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล  จำนวน  29  ข้อมูล  และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต  จำนวน  
15  ข้อมูล  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน  เพื่อให้       
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน และเพื่อพัฒนายกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานศึกษาธ ิการจังหวัดแพร่   มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใส                  
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2563  ดังนี้ 
 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
คะแนน ITA 86.36 92.31 
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รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน     
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and  
Transparency Assessment : ITA)   ของสำนักงานศึกษาธ ิการจ ังหว ัดแพร่  ป ีงบประมาณ  พ.ศ. 2563             
แสดงคะแนนรายตัวชี้วัดได้  ดังนี้ 
 

ข้อ  ข้อมูล ผลคะแนนปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนปี ๒๕๖๓ 
 

ตัวชี้วัดที ่ 9  การเปิดเผยข้อมูล  (OIT) 
 

๑. โครงสร้าง 100 100 
๒. ข้อมูลผู้บริหาร 100 0 
๓. หน้าที่และอำนาจ 100 100 
๔. แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน    0 100 
๕. ข้อมูลการติดต่อ   100 100 
๖. กฎหมายที่เก่ียวข้อง   100 100 
๗. ข่าว ประชาสัมพันธ์ 100 100 
๘. Q & A   100 100 
๙. Social Network   100 100 
๑๐. แผนดำเนินงานประจำปี 100 100 
๑๑. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน   100 100 
๑๒. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 100 100 
๑๓. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 0 100 
๑๔. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 100 100 
๑๕. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ ่ายงบประมาณ

ประจำปีรอบ 6 เดือน 
100 100 

๑๖. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 100 100 
๑๗. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100 100 
๑๘. ประกาศต่าง ๆ เกี ่ยวกับการจัดซื ้อจัดจ้างหรือการ

จัดหาพัสดุ 
100 100 

๑๙. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 100 100 
๒๐. รายงานผลการจ ัดซื ้อจ ัดจ ้างหรือการจ ัดหาพัสดุ

ประจำปี 
0 100 

๒๑. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100 0 
๒๒. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร

บุคคล   
100 0 

๒๓. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100 100 
๒๔. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจำปี 
100 100 
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ข้อ  ข้อมูล ผลคะแนนปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนปี ๒๕๖๓ 
๒๕. แนวปฏิบัติการจัดการเรื ่องร้องเรียนการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 
100 100 

๒๖. ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียน การทุจริตและ ประพฤติมิ
ชอบ 

100 100 

๒๗. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิ
ชอบ 

100 100 

๒๘. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  100 100 
๒๙. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน  0 100 

 

ที่ 10 การป้องกันการทุจริต  (OIT) 
 

ข้อ  ข้อมูล ผลคะแนนปี ๒๕๖๒ ผลคะแนนปี ๒๕๖๓ 
๑. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 100 100 
๒. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   100 100 
๓. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 0 100 
๔. การดำเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต   100 100 
๕. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   0 100 
๖. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 100 100 
๗. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการ

ทุจริต รอบ 6 เดือน 
100 100 

๘. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 100 100 
๙. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 100 - 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

- 100 

๑๐. 
 

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 100 - 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 

- 100 

๑๑. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 100 - 
๑๒. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต 100 - 
๑๓. มาตรการป้องกันการรับสินบน 0 - 
๑๔. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์      

ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
10๐ - 

๑๕. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 100 - 
คะแนนรวม ๓,๗๐๐ ๓,๖๐๐ 
คะแนนเฉลี่ย ๘๖.๓๖ ๙๒.๓๑ 
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ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA)   ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ใน
ภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ  ๙๒.๓๑  จากคะแนนเต็ม  ๑๐๐   ระดับ  A  ซึ่งอยู่ในลำดับที่ ๕  (คะแนน ๘๕ – ๖๓.๙๙)  
ของหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน จำนวน  ๘๗  หน่วยงาน  (ระดับ  AA  จำนวน  ๙  หน่วยงาน  ระดับ A  จำนวน  ๑๙  
หน่วยงาน) 
      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ไปมีการดำเนินการตามแนวการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรมการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  
สำนักงาน   ป.ป.ช. กำหนดแนวทางและเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
คณะรัฐมนตร ีได ้ม ีมต ิเม ื ่อว ันที ่  23 มกราคม 2561 เห ็นชอบให้หน่วยงานภาคร ัฐทุกหน่วยงาน  
ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 และให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง  
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. 
กำหนด  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

      วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   
      เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)   เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง  จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข
โดยเร่งด่วน  ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  ดังนี้ 
                          ตัวชี้วัดที่ ๙  การเปิดเผยข้อมูล 
                                           ตัวชี้วัดย่อยที่ 1  -  ข้อมูลที่ 2  ข้อมูลผู้บริหาร  ผลการประเมินได้     0  คะแนน   
                          ตัวชี้วัดที่  10 การป้องกันการทุจริต  

       ตัวชี้วัดย่อยที่  2  -  ข้อมูลที่  21  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลผลการประเมิน ได้  0   
คะแนน   

                                       - ข้อมูลที่ 22 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากร
บุคคล  ผลการประเมิน ได้  0  คะแนน   

 
               1. ข้อบกพร่อง  

                                ๑.๑  การนำเสนอข้อมูลไม่ครบตามองค์ประกอบด้านข้อมูล     
                                ๑.2  การวิเคราะห์ข้อมูลผิดพลาด  ทำให้นำเสนอข้อมูลไม่ถูกต้อง      
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          2. จุดพัฒนา 
                                ๒.๑  การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  ในการวิเคราะห์  กลั่นกรอง  นำเสนอข้อมูล ก่อนเปิดเผย  
ข้อมูลทางเว็ปไซต ์
                                ๒.๒  กำหนดปฏิทินในการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม  ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดอย่าง
ต่อเนื่อง   
                                ๒.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเปิดเผยข้อมูล  และทดสอบ         
การเปิด  Link  ที่อยู่ของข้อมูล   

๓. แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 
                                 ๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                                 ๓.๒ จัดทำคู ่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖4  ให้กับ
ผู้บริหาร  ข้าราชการ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ทุกคนบุคลากร  
                                 ๓.๓ ผู้ที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity   and Transparency  Assessment : ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖4 จัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  ให้กับข้าราชการ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแพร่ทุกคน ทุกองค์ประกอบและข้อสังเกต  ตามคู่มือการประเมินฯ ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
                                 ๓.๔ ส่งเสริมให้บุคลากร ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เข้ารับการอบรม  
ประชุม     เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)    
                                 ๓.๕ วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA)   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เพื่อหา
จุดบกพร่อง  จุดพัฒนา แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ 
                                 ๓.๖ จัดทำโครงการขับเคลื่อนการดำเนิน งานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   
ในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 หรือโครงการที่
แสดงถึงการมคีุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่   
                                 ๓.๗ ข้าราชการ บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ทุกคน ถือปฏิบัติตาม
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
                                 ๓.๘ กำหนดปฏิทินในการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้สอดคล้อง              
กับสำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
                                 ๓.๙ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผย
ข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ทาง  www.phraepeo.go.th    
                                 ๓.๑๐ ทดสอบการเปิด Link ที่อยู่ของข้อมูล 
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                         ๔.  ข้อเสนอแนะ 
                              ๔.๑  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  มีบุคลากรไม่เพียงพอ  และไม่มีบุคลากรที่ทำ
หน้าที่ตรงกับตำแหน่ง  เช่น  นักวิชาการพัสดุ  จึงต้องมีการมอบหมายบุคลากรในตำแหน่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทน  
ทำให้เกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
                              ๔.๒  จัดกิจกรรมเพ่ือปลุกจิตสำนึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน  มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก   
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