
 

 

             รายงานการวิเคราะห์การประเมินผลการดำเนินงาน 
       ขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 
                   ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  
                       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
 

 



ค ำน ำ 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ เป็นหน่วยงำนที่จัดตั้งขึ้นตำมค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  
ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษำยน   พ.ศ. 2560  สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงศึกษำธิกำร 
ได้เข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.  2565    ทั้งนี้เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำน ( ITA 2565) เป็นไป
ตำมค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์  จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์กำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.  2564  เพ่ือให้ทรำบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน สิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนำ ในกำรด ำเนินกำรประเมินกำร
ด ำเนินงำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2565 

 

  ในกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย  3 ส่วน  คือ  ส่วนที่  บททั่วไป  ส่วนที่ 2 รำนงำนกำรวิเครำะห์กำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparancy 
Assessment : ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  และส่วนที่  3 มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำนส่งเสริม
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดกำฬสินธุ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ในกำรด ำเนินกำรครั้งนี้ ได้รับชี้แนะ และให้ปรึกษำ ตลอดจนควำมเอำใจใส่จำกศึกษำธิกำรจังหวัด
กำฬสินธุ์ รองศึกษำกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน และบุคลำกรใน
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ ทุกคนเป็นอย่ำงดี จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกำสนี้ 

 

       ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์ 
             กุมภำพันธ์  2565 

 
 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 

 

เร่ือง                 หน้ำ 

ส่วนที่  1 บททั่วไป        1  

ส่วนที่  2 รำยงำนกำรวิเครำะห์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน   3 
                     ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparancy Assessment : ITA)  
                     ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่  3 มำตรกำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำนส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร       9 
                     ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ส ำนักงำนศึกษำธิกำร 
                     จังหวัดกำฬสินธุ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ภำคผนวก เอกสำรประกอบ          14 
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รายงานวิเคราะหผ์ลการประเมิน ITA  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

      ส่วนที่  1 
                                                            บททั่วไป 

1.ความเป็นมา 

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและน าข้อมูลผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการ
พัฒนาและยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงาน
ภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของ
หน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อ
สาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับสากล   กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ได้ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมการประเมินในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ทุกหน่วยงานและให้ด าเนินงานตามขั้นตอนวิธีการตลอดจนก าหนดระยะเวลา ที่
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพ่ือให้การรายงานผลการด าเนินงาน
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA)ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

  รายงานการวิเคราะห์การด าเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ฉบับนี้ ประกอบด้วยการวิเคราะห์การด าเนินงานเกี่ยวกับการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายในนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมิน
จากตัวชี้วัดตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน (Open Data  Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) ในการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งนี้ จะท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินการงานรอบปีที่ผ่านมา และยังเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นรูปธรรม เป็นระบบ และเกิดความยั่งยืนสืบไป 
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รายงานวิเคราะหผ์ลการประเมิน ITA  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

2.วัตถุประสงค ์

 2.1 เพ่ือวิเคราะห์การด าเนินงานเกี่ยวกับการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก 
 2.2 เพ่ือวิเคราะห์ผลระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 
           2.3 เพ่ือก าหนดมาตรการ แนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2565 
           2.4 เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
           2.5  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน 

3.ขอบเขตการวิเคราะห์ 
 3.1 วิเคราะห์การด าเนินงานเกี่ยวกับการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 3.2 วิเคราะห์ผลระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data  
Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ (ITA 2564) 
 ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 - 2564 จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

5. เป้าหมายในการวิเคราะห์ ITA 2564 

 เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนผลการด าเนินการด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์  ให้ผ่านการประเมินในระดับคะแนน ร้อยละ  95  ขึ้นไป 
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ส่วนที่  2 
รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  

******************* 

1. การวิเคราะห์ด้านคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานระดับจังหวัดที่รับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่
ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ก าชับ และ
ก ากับดูแลให้หน่วยงานในสังกัดให้ความส าคัญกับการประเมิน ITA  และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัดต่อไป  

  เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนา
เกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการเชื่อมโยงตัวชี้วัดให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมิน
เดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนที่เกี่ยวข้อง จึงท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อมรวมไปถึง
บริบทแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือ
ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาว
ได้  โดยจ าแนกออกเป็น  10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

1) การปฏิบัติหน้าที่ 
2) การใช้งบประมาณ 
3) การใช้อ านาจ 
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
6) คุณภาพการด าเนินงาน 
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
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8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
9) การเปิดเผยข้อมูล 
10) การป้องกันการทุจริต 

 2. เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
                     1.แบบการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Internal Integrity and Transparency 
Assessment (IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 
               2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment (EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน
ที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน  ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการท างาน 
                    3. แบบเก็บข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment (OIT)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของ
หน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 

คะแนนและระดับผลการประเมิน ITA 

ระดับ คะแนน ผลการประเมิน 
AA Excellence 95.00 - 100 ผ่าน 
A Very Good 85.00 – 94.99 ผ่าน 
B Good 75.00 – 84.99 ไม่ผ่าน 
C Fair 65.00 – 74.99 ไม่ผ่าน 
D Poor 55.00 – 64.99 ไม่ผ่าน 
E Extremely Poor 50.00 – 54.99 ไม่ผ่าน 
F Fail 0 – 49.99 ไม่ผ่าน 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เริ่มปีงบประมาณ 2562  ซึ่งสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  ดังนี ้
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ตารางที่  1 แสดงค่าคะแนนการประเมิน ITA (ตัวช้ีวัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10) รายปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณ คะแนน ITA ผ่านการประเมิน ไม่ผ่านการประเมิน 
2562 ไม่ได้เข้าร่วมการประเมินใน ITA (ตัวชี้วัดที่ 9 และ ตัวชี้วัดที่ 10) ส่งเฉพาะรายชื่อและ

ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก 
เท่านั้น 

2563 28.21   
2564 94.87   

 
จากตารางที่ 1 พบว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะ ตัวชี้วัดที่ 9 และตัวชี้วัดที่ 10  ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า 
1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่ได้เข้าร่วมการประเมิน 
2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการน าเข้าข้อมูลการประเมินตามตัวชี้วัด จ านวน  11 ตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ 9 คิดเป็น
คะแนน 1,100 คะแนน และตัวชี้วัดที่  10 จ านวน  0 ตัวชี้วัด ) ได้คะแนน  28.21 ระดับ F  ซึ่งไม่ผ่านการ
ประเมิน 
3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีการน าเข้าข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ก าหนด  ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ A  คะแนน 
94.87  คะแนน  ค่าคะแนนเพ่ิมข้ึน 66.66  คะแนน 

ร้อยละคะแนน ITA  2564 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA ) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2564  แสดงคะแนนรายตัวชี้วัดได้ ดังนี้ 
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ตารางท่ี  2 แสดงค่าคะแนนที่ได้ของรายตัวชี้วัด รายปีงบประมาณ 

อันดับ ตัวช้ีวัด ผลคะแนน 
 ปี 2563 

ผลคะแนน 
ปี 2564 

ค่าความ
ต่าง (+/-) 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชน 
9.1 โครงสร้าง 100 100  
9.2 ข้อมูลผู้บริหาร 100 100  
9.3 อ านาจหน้าที่ 100 100  
9.4 แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน 100 100  
9.5 ข้อมูลการติดต่อ  100 100  
9.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  100 100  
9.7 ข่าวประชาสัมพันธ์  100 100  
9.8 ช่องทางการสอบถาม(Q&A)  100 100  
9.9 การใช้สื่อสังคมออนไลน์(Social Network)  100 100  
9.10 แผนด าเนินงานประจ าปี 100 100  
9.11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ ๖ เดือน     100 100  
9.12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  0 100  
9.13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 0 100  
9.14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  0 100  
9.15 รายงานการก ากับ ตดิตามการใช้จา่ย งบประมาณประจ าปีรอบ 6 เดอืน 0 100  
9.16 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจ าปี 0 100  
9.17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  0 100  
9.18 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 0 100  
9.19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 0 100  
9.20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 0 100  
9.21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  0 100  
9.22 การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล   0 0  
9.23 การด าเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล   0 0  
9.24 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล  0 100  
9.25 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจ าปี 0 100  
9.26 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0 100  
9.27 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 0 100  
9.28 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปี 0 100  
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9.29 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  0 100  
9.30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  0 100  
ตัวช้ีวัดที่  10  การป้องกันการทุจริต 
10.1 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร  0 100  
10.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  0 100  
10.3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี  0 100  
10.4 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต  0 100  
10.5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  0 100  
10.6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  0 100  
10.7 รายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินการ ป้องกันการทุจริต 

ประจ าปี รอบ ๖ เดือน 
0 100  

10.8 รายงานผลการด าเนินการป้องกัน การทุจริต ประจ าปี  0 100  
10.9 มาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 0 100  
10.10 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน 
0 100  

 

จากตารางที่ 2 พบว่า ปีงบประมาณ 2563 น าเข้าข้อมูลเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ จ านวน  11 ข้อ จาก  39 ข้อ คิด
เป็นคะแนน  28.20 %  ในปีงบประมาณ 2564 น าเข้าข้อมูลเพ่ือเปิดเผยต่อสาธารณะ  จ านวน  39 ข้อ คิดเป็น
ร้อยละ 100  และไม่ผ่านการประเมิน  จ านวน  2  ข้อ คิดเป็นร้อยละ 5.12  

ตารางท่ี  3 ค่าคะแนนรวมการประเมิน ITA รายปีงบประมาณของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ตัวช้ีวัด 2562 2563 2564 
คะแนน 

ที่ได้ 
เฉลี่ย 
ร้อยละ 

คะแนน
ที่ได้ 

เฉลี่ย
ร้อยละ 

คะแนน 
ที่ได้ 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

ตัวชี้วัดที่  9 (จ านวน 29 ตัวชี้วัดย่อย) ไม่ได้เข้าร่วมการ
ประเมิน 

1,100 28.20 2,700 93.10 

ตัวชี้วัดที่  10 (จ านวน 10 ตวัชี้วัดย่อย) ไม่ได้เข้าร่วมการ
ประเมิน 

0 0 1,000 1.77 

หมายเหตุ 
  จ านวน ตัวชีว้ัดที่  9 รวมกับตัวชี้วัดที่ 10 = 39 ตัวชีว้ัด ๆ ละ 100 คะแนน รวมคะแนน  3,900 คะแนน 
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จากตารางท่ี  3  พบว่าการเปรียบเทียบค่าคะแนนของ ITA  ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2562   ได้คะแนน 0 คะแนน  ไม่ได้เข้าร่วมการประเมิน ITA 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2563    ได้คะแนน  1,100  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ   28.21  คะแนน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     ได้คะแนน  3,700  คะแนน   คิดเป็นร้อยละ  94.87  คะแนน 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน  อยู่ในระดับ A 

3. การวิเคราะห์ด้านการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครฐั (ITA) ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า  ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน การด าเนินการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม มีความก้าวหน้าจากปีงบประมาณ  2563 จ านวน  66.66  
คะแนน  และได้คะแนนอยู่ในระดับ A  ซึ่งส่งผลให้บุคลากรมีความตระหนักในหน้าที่และการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมากยิ่งขึ้น 

  ในการด าเนินการรายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ถึงแม้จะรายงานครบตามตัวชี้วัด แต่มีบางข้อที่ยังไม่ผ่านการประเมิน 
สาเหตุเนื่องจากเกิดการเข้าใจคลาดเคลื่อนในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประกอบด้วย 

  ตัวชี้วัดที่  9   
  ข้อ 9.22  การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สาเหตุที่เกิดข้อผิดพลาด 
เนื่องจากการด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่เป็นไปตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ก าหนด 
  ข้อ  9.23 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เกิดความคลาดเคลื่อน เนื่องจาก
น าเข้าข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามที่ตัวชี้วัดก าหนด 

  เพ่ือให้การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ท าการวิเคราะหก์ารขับเคลื่อนการประเมินฯ และหาวิธีการ มาตรการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป 
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ส่วนที่  3 

มาตรการ/แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

--------------------------------------- 

 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  พบว่า  การประเมิน ITA ด้านการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ A  คะแนน  94.87  คะแนน   แต่ยังมีบางข้อในตัวชี้วัดที่ 9 ที่ไม่ผ่านการ
ประเมิน ประกอบด้วย 

 ข้อ 9.22  การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สาเหตุที่เกิดข้อผิดพลาด เนื่องจาก
การด าเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่เป็นไปตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ก าหนด 
 ข้อ  9.23 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เกิดความคลาดเคลื่อน เนื่องจากน าเข้า
ข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามที่ตัวชี้วัดก าหนด 

 คณะผู้บริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ก าหนดจัดประชุมเพ่ือพิจารณาและวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ตามผลการประเมินคะแนนการประเมินของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  ซึ่งได้พิจารณาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ในการด าเนินงานและก าหนดมาตรการแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจ าปีงบประมาณ  2565  ดังนี้ 

1. จุดแข็งของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

              1.1 บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหาร จนถึงเจ้าหน้าที่ บริหารจัดการภารกิจและงานใน
หน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และมีความโปร่งใส  สามารถเป็น “ต้นแบบ”  
ในการด าเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอ่ืน ๆ ได้ 
              1.2 เป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมด้านบุคลากร อาคาร สถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก 
ตลอดจนการติดต่อสื่อสาร คมนาคม มีระบบการติดตามและการด าเนินงานที่ชัดเจน 
              1.3 บุคลากรในหน่วยงาน มีครบตามกรอบอัตราก าลัง และเป็นบุคลากรที่พร้อมส าหรับการเรียนรู้ต่อการ
เปลี่ยนแปลง และบุคลากรมีความรู้ความสามารถให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการ        
              1.4 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ บริหารงานในรูปแบบการบูรณาการในการบริหารจัดการศึกษา
ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัดและระดับกระทรวง  
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2.จุดอ่อนหรือจุดที่ควรปรับปรุงและพัฒนาในการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

             2.1 หน่วยงานไม่มีการมอบหมายภารกิจการด าเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ที่
ชัดเจน ท าให้เกิดอุปสรรคในการติดต่อประสานข้อมูล 
             2.2  บุคลากรขาดความตระหนัก ในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  
             2.3  ขาดการก ากับ ดูแล และขาดการติดตามการด าเนินงานด้าน ITA ไม่มีการประสานติดต่อข้อมูล  
ขาดการวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงพัฒนาและต่อยอด 
 

3. มาตรการและแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค สิ่งที่ต้องปรับปรุง และพัฒนา เพ่ือยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างความรู้ความเข้าใจและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
และปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถน าไปใช้ป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์และ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ความส าคัญกับการด าเนินงานที่มีความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด คุณธรรมการ
ให้บริการของหน่วยงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  หน่วยงานจะทราบถึง
ประเด็นในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กร ที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น ได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการจากทุกภาคส่วน และเป็นหน่วยงานภาครัฐต้นแบบ
ในการด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ  

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ
บริหารงานของหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือขับเคลื่อนงานด้านการจัดการศึกษา
ของจังหวัดให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน  ดังนี้ 
 1. ด าเนินการตามแผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กระทรวงศึกษาธิการ (อย่างต่อเนื่อง) ดังนี้ 
  1.1 สร้างวัฒนธรรมองค์การในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ “ส านักงานสุจริต” ด้วยการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
  1.2 สร้างกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  1.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
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 2.การพัฒนาตามมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  
  2.1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
  2.2 การให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
  2.3  การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  2.4 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
  2.5  การป้องกันการรับสินบน 
  2.6 ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม 
  2.7 การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
 3. การด าเนินการเพื่อปิดจุดอ่อน จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA 2564 
  3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
   (1) จัดท าคู่มือการปฏิบัติการ , คู่มือการยืม การคืน การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
   (2) เผยแพร่ สื่อสาร สร้างความตระหนัก  สร้างความเข้าใจ ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานให้ชัดเจน 
   (3) ทบทวนช่องทาง กระบวนการเรื่องร้องเรียน และ Flow การด าเนินงาน 
   (4) ทบทวน กติกา เกณฑ์เรื่องบุคลากร (มอบหมายงาน ประเมินผลงาน การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน การรับทุน) 
  3.2  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
   (1) เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางาน ในกลุ่มเป้าหมายส าคัญ 
โดยเฉพาะการให้บริการ 
   (2) ทบทวน ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และก าหนดการตอบสนองอย่าง
เหมาะสม 
   (3) ทบทวน Flow การด าเนินงานด้านพัสดุ (ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง) 
   (4) สื่อสาร สร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   (5) รับข้อเสนอปรับปรุงการให้บริการ 
   (6) ทบทวนสารสนเทศที่จะต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะให้เป็นปัจจุบัน เข้าใจง่าย และพัฒนา
ช่องทางการสื่อสารให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
  3.3 การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
   (1)  จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
หน่วยงาน 
                      2) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการของหน่วยงาน (วิเคราะห์และคัดเลือก
ตามความเสี่ยงในแต่ละด้านของหน่วยงาน) 
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                      (3) จัดท าแผนบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 
                      (4) ด าเนินการตามแผน และรายงานผลการด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
                      (5) ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะให้เป็นปัจจุบัน เข้าใจง่าย 
และพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
                      (6) ทบทวนกระบวนงาน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 
                      (7)  สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ ในกระบวนงาน บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรใน
การด าเนินงานที่เก่ียวข้อง 
                      (8)  สรุปการด าเนินงาน ทบทวน พัฒนางาน 

 เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ให้บรรลุตามค่า
เป้าหมายที่ก าหนด  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ก าหนดมาตรการ/แนวทางการด าเนินงานส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ดังนี้ 

ล าดับ มาตรการ/แนวทาง กิจกรรม 
1 ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศเพ่ือการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

-ทบทวนระบบสารสนเทศที่จะต้องปรับปรุงและเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
(เนื้อหาสาระ รูปแบบ) ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และเหมาะสม 
-พัฒนาช่องทางในการสื่อสารให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

2 การให้มีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ 
 

-เพ่ิมการสื่อสาร/ช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนางาน  
-ทบทวนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและก าหนดการ
ตอบสนองอย่างเหมาะสม 

   

3 การส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

-ทบทวน Flow การด าเนินงานด้านงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง 
-ปรับปรุงการบริการตามข้อเสนอ 

4 การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
 

-ทบทวนกระบวนการร้องเรียน และ Flow การด าเนินงานที่ชัดเจน 
-สื่อสารกระบวนการ สร้างความเชื่อมั่นทั่วทั้งองค์กร 
-เพ่ิมการสื่อสาร ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 

5 การป้องกันการรับ
สินบน 
 

-ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
-ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร “ส านักงานสุจริต” สร้างจิตส านึกรักองค์กร 
-ประกาศนโยบายองค์กร “ NO Gift Policy” 
-สร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตในองค์กร 
-สื่อสาร ประมวลจริยธรรมองค์กร 
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ล าดับ มาตรการ/แนวทาง กิจกรรม 
6 ป้องกันการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนร่วม 
 

-พัฒนาคู่มือการยืม การคืนทรัพย์สินของราชการ ให้ชัดเจน และ
สื่อสารให้เข้าใจ 
-สื่อสารให้ความรู้และความเข้าใจกับบุคลากรเก่ียวกับผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนผลประโยชน์ทับซ้อน 

7 การตรวจสอบการใช้
ดุลยพินิจ 

-ทบทวนกติกา หลักเกณฑ์ในการมอบหมายงาน การประเมินผลงาน 
การฝึกอบรม การศึกษาดูงานให้ชัดเจน 
-สื่อสารกติกา หลักเกณฑ์ให้บุคลากรเข้าใจ 
-ผู้บริหารระดับสูงก ากับการปฏิบัติให้เป็นไปตามกติกา และหลักเกณฑ์ 
-ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานของส านักงาน เช่น การ
จ่ายเงินงบบริหาร งบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง การบริหารบุคคล 

 

หมายเหตุ  มาตรการ/แนวทางด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของบริบทการบริการจัดการ 

4.ระยะเวลาด าเนินการ 

 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2564  ถึง   เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2565 

5.  กลุ่มงานที่รับผิดชอบหลัก 

 กลุ่มอ านวยการ   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

6. สรุปและวิเคราะห์ผลประเมินรายปี เสนอผู้บังคับบัญชา 

7. แจ้งผลการด าเนินการใหบุ้คลากรในสังกัดทราบ และปรับปรุงพัฒนาในปีต่อๆไป 

********************* 
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ภาคผนวก 
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ผลคะแนนการประเมิน ITA  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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เอกสารอ้างอิง 

1.  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  

2. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4. รายงานคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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การประชุมคณะผู้บริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ครั้งท่ี  3/2565 
 เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2565  

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้วิเคราะห์ถึงผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
หน่วยงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์จากการเข้าร่วมการประเมิน ITA 

2562-2564 เพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และก าหนดมาตรการ  
แนวทางในการขับเคลื่อน ITA 2565  
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ภาพกิจกรรมในการด าเนินงานในการปลุกจิตส านึกการป้องกันและปราบปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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