
 
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิการของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1. หลักการและเหตุผล  

         การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเจตนารมณ์ให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของตนเอง และน าข้อมูลผลการประเมิน 
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนา และยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ได้น าเกณฑ์
การประเมินเฉพาะตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ของส านักงาน 
ป.ป.ช. มาเป็นกรอบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหน่วยงาน
กลุ่มเป้าหมาย คือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 95 แห่ง ประกอบด้วยส านักงานศึกษาธิการ
ภาค จ านวน 18 หน่วยงาน และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 77 หน่วยงาน เข้าร่วมการประเมินในปีนี้ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินระดับการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบ และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและ
แนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่าง
เหมาะสม  
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 
    ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตัวชี้วดัที่ 9 การเปิดเผย
ข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.00 เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมการประเมิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 2 
 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนน 
01 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ

หน่วยงาน 
o แสดงต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน 
ยกตัวอย่างเช่น ส านัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 

0 

02 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน 
และผู้ด ารงต าแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน 
o แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ด้วยชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหาร   
แต่ละคน 

0 

03 อ ำนำจหน้ำที่ o แสดงข้อมูลหน้ำที่และอ ำนำจของหน่วยงำนตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนด 

0 

04 แผนยุทธศำสตร์
หรือแผนพัฒนำ
หน่วยงำน 

o แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนที่มีระยะ
มำกกว่ำ 1 ปี 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่ำงเช่น 
ยุทธศำสตร์หรือ แนวทำง เป้ำหมำย ตัวชี้วัด เป็นต้น      
o เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ครอบคลุม ปี พ.ศ.2563 

0 

05 
 

ข้อมูลกำรติดต่อ o แสดงข้อมูลกำรติดต่อ อย่ำงน้อยประกอบด้วย o ที่อยู่
หน่วยงำน o หมำยเลขโทรศัพท์ o หมำยเลขโทรสำร o ที่
อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
oแผนที่ตั้งหน่วยงำน 

0 

06 กฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง 

o แสดงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนหรือกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำน 

0 

07 ข่ำวประชำสัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรดำเนิน
งำนตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจของหน่วยงำน   
o เป็นข้อมูลข่ำวสำรที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563 

0 

08 Q&A o แสดงต ำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงำนที่
บุคคลภำยนอกสำมำรถสอบถำมข้อมูลต่ำง ๆ ได้ และ
หน่วยงำนสำมำรถสื่อสำรให้คำตอบกับผู้สอบถำมได้ โดย 
มีลักษณะเป็นกำรสื่อสำรได้สองทำง (Q&A) ยกตัวอย่ำง
เช่น Web board, กล่องข้อควำมถำม-ตอบ เป็นต้น 

0 

09 Social Network o แสดงต ำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงำนที่สำมำรถ
เชื่อมโยงไปยังเครือข่ำยสังคมออนไลน์ของหน่วยงำน 
ยกตัวอย่ำงเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น 
 

0 

 



หน้า 3 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนน 
10 แผนด ำเนินงำน 

ประจ ำปี 
o แสดงแผนกำรด ำเนินภำรกิจของหน่วยงำนที่มีระยะ 1 ปี 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่ำงเช่น โครงกำร
หรือ กิจกรรม งบประมำณท่ีใช้ ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 

0 

11 รำยงำนกำรก ำกับ 
ติดตำมกำร
ด ำเนินงำน 
ประจ ำปี  
รอบ 6 เดือน 

o แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำน
ประจ ำปี 
o มีเนื้อหำหรือ รำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ ยกตัวอย่ำงเช่น 
ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรแต่ละโครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดงบประมำณที่ใช้ด ำเนินงำนเป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 

0 

12 รำยงำนผลกำร 
ด ำเนินงำน
ประจ ำปี 

o แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนด ำเนินงำนประจ ำปี 
o มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินงำน ยกตัวอย่ำง
เช่น ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรหรือกิจกรรม ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตำม
เป้ำหมำย เป็นต้น o เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2562 

0 

13 คู่มือหรือ
มำตรฐำนกำร 
ปฏิบัติงำน 

o แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่เจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำนใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน ยกตัวอย่ำงเช่น 
เป็นคู่มือปฏิบัติภำรกิจใด สำหรับเจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำน
ต ำแหน่งใด ก ำหนดวิธีกำรข้ันตอนกำรปฏิบัติอย่ำงไร  

0 

14 แผนกำรใช้จ่ำย 
งบประมำณ
ประจ ำปี 

o แสดงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนที่มีระยะ 
1 ปี 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่ำงเช่น 
งบประมำณตำมแหล่งที่ได้รับกำรจัดสรร งบประมำณตำม
ประเภทรำยกำรใช้จ่ำย เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 
 

0 

 

 

 

 

 

 



หน้า 4 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนน 
15 รำยงำนกำรก ำกับ 

ติดตำมกำรใช้จ่ำย 
งบประมำณ
ประจ ำปี 
รอบ 6 เดือน 

o แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี 
o มีข้อมูลรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ ยกตัวอย่ำงเช่น 
ควำมก้ำวหน้ำกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 

0 

16 รำยงำนผล 
กำรใช้จ่ำย 
งบประมำณ
ประจ ำปี 
 

o แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ประจ ำปี 
o มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ยกตัวอย่ำงเช่น ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปัญหำ อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย เป็นต้น 
o เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2562 

0 

17 
 
 

แผนกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง หรือ
แผนกำรจัดหำ
พัสดุ 

o แสดงแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือแผนกำรจัดหำพัสดุตำมที่
หน่วยงำนจะต้องด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
o เป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปี พ.ศ. 2563 

0 

18 ประกำศต่ำง ๆ 
เกี่ยวกับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงหรือ
กำรจัดหำพัสดุ 

o แสดงประกำศตำมที่หน่วยงำนจะต้องดำเนินกำรตำม
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560 เช่น ประกำศเชิญชวน ประกำศผลกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง   
o เป็นข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในปี พ.ศ. 2563 

0 

19 สรุปผลกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงหรือกำร
จัดหำพัสดุรำย
เดือน 
 

o แสดงสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน 
o มีข้อมูลรำยละเอียดผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ยกตัวอย่ำงเช่น 
งำนที่ซื้อหรือจ้ำง วงเงินที่ซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีกำรซื้อ
หรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำร
คัดเลือกและรำคำท่ีตกลงเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่
และวันที่ของสัญญำหรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง เป็นต้น  
o จ ำแนกข้อมูลเป็นรำยเดือน (กรณีไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใน
รอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่ำไม่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในเดือนนั้น) 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลำอย่ำงน้อย 6 เดือนแรกของปี  
พ.ศ. 2563 

0 

20 รำยงำนผลกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงหรือ
กำรจัดหำพัสดุ
ประจ ำปี 

o แสดงผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน 
o มีข้อมูลรำยละเอียด ยกตัวอย่ำงเช่น งบประมำณที่ใช้ใน
กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น  
o เป็นรำยงำนผลของปี พ.ศ. 2562 

0 

 



หน้า 5 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนน 
21 นโยบำยกำร

บริหำร 
ทรัพยำกรบุคคล 

o เป็นนโยบำยหรือแผนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงำนในปี พ.ศ. 2563 
o แสดงนโยบำย หรือแผนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลที่มีจุดมุ่งหมำยหรือวัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมโปร่งใสและมีคุณธรรม 
o เป็นนโยบำยหรือแผนกำรบริกำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ของผู้บริหำรสูงสุด ที่ก ำหนดในนำมของหน่วยงำน 

0 

22 กำรด ำเนินกำร
ตำมนโยบำย
กำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 

o เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2563 
o แสดงกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยหรือแผนกำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล เช่น กำรวำงแผนกำลังคน กำรสรรหำ
คนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำน กำร
พัฒนำบุคลำกร กำรสร้ำงทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติ งำน กำรส่งเสริมจริยธรรมและรักษำวินัยของบุคลำกร
ในหน่วยงำน เป็นต้น 
o เป็นกำรด ำเนินกำรที่มีควำมสอดรับกับนโยบำย หรือ
แผนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 

0 

23 หลักเกณฑ์กำร
บริหำร 
และพัฒนำ
ทรัพยำกร 
บุคคล 

o แสดงหลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่ยัง
ใช้บังคับในหน่วยงำนในปี พ.ศ. 2563 อย่ำงน้อยประกอบด้วย 
o กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร  
o กำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร o กำรพัฒนำบุคลำกร  
o กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนบุคลำกร 
o กำรให้คุณให้โทษและกำรสร้ำงขวัญกำลังใจ 

0 

24 รำยงำนผลกำร
บริหำร 
และพัฒนำ
ทรัพยำกร 
บุคคลประจ ำปี 

o เป็นรำยงำนผลของปีที่ผ่ำนมำ พ.ศ. 2562 
o แสดงผลกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรด ำเนินกำร ยกตัวอย่ำงเช่น  
ผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ผล
กำรวิเครำะห์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเป็นต้น 

0 

25 แนวปฏิบัติกำร
จัดกำรเรื่อง
ร้องเรียนกำร
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทำงกำรดำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำน 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำน ยกตัวอย่ำงเช่น 
รำยละเอียดวิธีกำรที่บุคคลภำยนอกจะท ำกำรร้องเรียน 
รำยละเอียดขั้นตอนหรือวิธีกำรในกำรจัดกำรต่อเรื่องร้องเรียน 
ส่วนงำนที่รับผิดชอบ ระยะเวลำด ำเนินกำร เป็นต้น 

0 

 



หน้า 6 

ข้อ ข้อมูล  องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนน 
26 ช่องทำงแจ้ง

เรื่องร้องเรียน
กำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

o แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของ
หน่วยงำนผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์  โดยแยกต่ำงหำกจำก
ช่องทำงทั่วไป เพ่ือเป็นกำรคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบำะแส
และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
o สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำก
เว็บไซต์หลักหน่วยงำน 

0 

27 ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียน
กำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน 
o มีข้อมูลควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน ยกตัวอย่ำง
เช่นจ ำนวนเรื่อง เรื่องท่ีด ำเนินกำรแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรเป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่ำไม่มี
เรื่องร้องเรียน) 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลำอย่ำงน้อย 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 
2563 

0 

28 ช่องทำงกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็น 
 

o แสดงช่องทำงที่บุคคลภำยนอกสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นต่อ
กำรดำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือภำรกิจของหน่วยงำนผ่ำน
ทำงช่องทำงออนไลน์ 
o สำมำรถเข้ำถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทำงข้ำงต้นได้จำก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 

0 

29 กำรเปิดโอกำส
ให้เกิด 
กำรมีส่วนร่วม 
 

o แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรเปิดโอกำสให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ
ของหน่วยงำน เช่น ร่วมวำงแผน ร่วมด ำเนินกำร ร่วม
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น หรือร่วมติดตำมประเมินผลเป็นต้น 
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2563 

0 

30 เจตจำนงสุจริต
ของ 
ผู้บริหำร 

o แสดงเนื้อหำเจตนำรมณ์หรือค ำม่ันว่ำจะปฏิบัติหน้ำที่และ
บริหำรหน่วยงำนอย่ำงซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตำม
หลักธรรมำภิบำล 
o ด ำเนินกำรโดยผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงำน 

0 

31 กำรมีส่วนร่วม
ของผู้บริหำร 
 

o แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรมีส่วนร่วม
ของผู้บริหำรสูงสุดคนปัจจุบัน 
o เป็นกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงกำรให้
ควำมส ำคัญกับกำรปรับปรุง พัฒนำ และส่งเสริมหน่วยงำน 
ด้ำนคุณธรรมและโปร่งใส 
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2563 

0 



หน้า 7 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนน 
32 กำรประเมิน

ควำมเสี่ยง 
กำรทุจริต  
ประจ ำปี 
 

o แสดงผลกำรประเมินควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนหรือกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ท่ีอำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิดกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงำน 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของผลกำรประเมิน ยกตัวอย่ำงเช่น 
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงและระดับของควำมเสี่ยง มำตรกำรและ
กำรด ำเนินกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง เป็นต้น         
oเป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2563 

0 

33 กำรด ำเนินกำร
เพ่ือจัดกำร
ควำมเสี่ยง 
กำรทุจริต 

o แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมที่แสดงถึงกำรจัดกำร  
ควำมเสี่ยงในกรณีท่ีอำจก่อให้เกิดกำรทุจริตหรือก่อให้เกิด   
กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงำน 
o เป็นกิจกรรมหรือกำรด ำเนินกำรที่สอดคล้องกับมำตรกำร
หรือกำรด ำเนินกำรเพ่ือบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงตำมข้อ 32 
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2563 

0 

34 กำรเสริมสร้ำง
วัฒนธรรม 
องค์กร 
 

o แสดงกำรด ำเนินกำรหรือกิจกรรมของหน่วยงำนที่แสดงถึง
กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน     
มีทัศนคติ ค่ำนิยมในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต อย่ำง
ชัดเจน  
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2563 

0 

35 แผนปฏิบัติกำร
ป้องกัน 
กำรทุจริต 
 

o แสดงแผนปฏิบัติกำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันกำรทุจริต
หรือพัฒนำด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน 
o มีข้อมูลรำยละเอียดของแผนฯ เช่น โครงกำร งบประมำณ 
ช่วงเวลำ  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลำบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564 

0 

36 รำยงำนกำร
ก ำกับติดตำม
กำรด ำเนินกำร
ป้องกนั กำร
ทุจริตประจ ำปี 
รอบ 6 เดือน 

o แสดงควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ ตำมข้อ 35 
o มีข้อมูลรำยละเอียดควำมก้ำวหน้ำ ยกตัวอย่ำงเช่น 
ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำรแต่ละโครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดงบประมำณที่ใช้ เป็นต้น 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลำ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 

0 

37 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำร
ป้องกันกำร
ทุจริตประจ ำปี 
 

o แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 
o มีข้อมูลรำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินกำร ยกตัวอย่ำงเช่น 
ผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรหรือกิจกรรม ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ปัญหำ ฯลฯ 
o ใช้รำยงำนผลของปี พ.ศ. 2562 

0 



หน้า 8 

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล คะแนน 
38 มำตรกำร

ส่งเสริม 
คุณธรรมและ
ควำม 
โปร่งใสภำยใน
หน่วยงำน 
 

o แสดงกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปี พ.ศ. 2563 
o มีข้อมูลรำยละเอียดกำรวิเครำะห์ ยกตัวอย่ำงเช่น ประเด็นที่
เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีควำม
สอดคล้องกับผลกำรประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนำให้ดีขึ้น 
แนวทำงกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำน 
เป็นต้น 
o มีมำตรกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำม
โปร่งใสภำยในหน่วยงำนให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตำมผลกำร
วิเครำะห์ผลกำรประเมินฯ โดยมีรำยละเอียดต่ำงๆ ยกตัวอย่ำง
เช่น กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กำรก ำหนด
ขั้นตอนหรือวิธีกำรปฏิบัติกำรก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับติดตำม
ให้น ำไปสู่กำรปฏิบัติและกำรรำยงำนผล เป็นต้น 

0 

39 กำรด ำเนินกำร
ตำมมำตรกำร
ส่งเสริม
คุณธรรมและ
ควำมโปร่งใส
ภำยใน
หน่วยงำน 
 

o แสดงผลกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
และควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำน 
o มีข้อมูลรำยละเอียดกำรน ำมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
และควำมโปร่งใสภำยในหน่วยงำนในข้อ 38 ไปสู่กำรปฏิบัติ
อย่ำงเป็นรูปธรรม 
o เป็นกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2563 

0 

 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
3.1 ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน  
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปหาประเด็นที่  
เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะพัฒนา ยกระดับผลการประเมินให้ดีขึ้น 
แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ได้ส่งเข้าร่วมการด าเนินงาน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

3.2 ประเด็นที่จะต้องพัฒนา  
     1) ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานให้ชัดเจน  
     2) ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานแต่ละตัวชี้วัด และรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการแก่

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ทีมบริหารองค์กร  เป็นระยะๆ  
 



3.3 แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปสู่การปฏิบัติ  
     1) ก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดอย่างชัดเจน โดยออกค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด

การเปิดเผยข้อมูลด้านสาธารณะ   
     2) ประชุมคณะท างาน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  

การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

     3) อบรมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ทุกคน
เพ่ือให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างาน มีความซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ สุจริต 
โปร่งใส มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน “ศธจ.เชียงใหม่ สร้างสังคมสุจริต ต่อต้านการทุจริต”  
4. มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

4.1 เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ  

4.2 แต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทุกกลุ่มงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้
มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  พร้อมก าหนด
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดอย่างชัดเจน  

4.3 ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดท าข้อมูลเพ่ือตอบตัวชี้วัดในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมก าหนดปฏิทินในการด าเนินงานให้ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดน าเข้าข้อมูล เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบ  

4.4 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน พร้อมด้วยรองศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ ผู้อ านวยกลุ่มทุกกลุ่ม ทีมบริหารองค์กรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความส าคัญใน
การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) โดยผู้บริหารเป็นผู้น าบุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
ประกาศเจตจ านงสุจริตการบริหารงาน ต่อต้านการทุจริต   

4.5 จดัท าโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือขอรับ     
การสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ  

4.6 ด าเนินงานตามโครงการและสรุปผลการด าเนินงาน เพ่ือรายงานต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ เว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ , 
Facebook  เป็นต้น  

4.7 จัดท ามาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงานภายในหน่วยงาน ได้แก่ มาตรการ
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีผู้ส่วนร่วม มาตรการป้องกันการใช้รถราชการ มาตรการป้องกันการทุจริต   

 


