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แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใส (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 ตัวช้ีวัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล จำนวน ๒๙ ข้อ 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 
๑ โครงสร้าง • แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการ

แบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน  
• จะต้องประกอบด้วยตำแหน่งที่

สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน  
     เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน 
กลุ่ม เป็นต้น 

https://www.lripeo.go.th/officestructure/ 

๒ ข้อมูลผู้บริหาร • แสดงรายนามของผู้บริหารของ
หน่วยงาน (คนปัจจุบันเท่านั้น) 

• จะต้องมีองค์ประกอบดังนี้ ชื่อ-
นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทาง 
การติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือ
หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรง
ตำแหน่ง   ทางการบริหารของ
หน่วยงาน 

ข้อสังเกต 
     - รูปถ่ายของผู้บริหารควรเป็นรูปถ่าย
สีและอาจมีประวัติของผู้บริหารด้วย  
     - หากตำแหน่งว่าง ณ ปัจจุบัน 
ขอให้ระบุไว้ด้วยว่า “ตำแหน่งว่าง”   

https://www.lripeo.go.th/executivehouse/ 

๓ หน้าที่และ
อำนาจ 

• แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของ
หน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด 

• หัวข้อที่ปรากฏบนเว็บไซต์จะต้อง
เป็น “หน้าที่และอำนาจ” 

ข้อสังเกต 
     - ควรสรุปหน้าที่และอำนาจของ
หน่วยงานไว้ด้วย 

https://www.lripeo.go.th/authority/ 

๔ แผนยุทธศาสตร์
หรือ 
แผนพัฒนา
หน่วยงาน 

• จะต้องแสดงแผนการดำเนินภารกิจ
ของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า ๑ ปี  

• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น 
ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย  
ตัวชี้วัด เป็นต้น 

https://www.lripeo.go.th/เอกสารเผยแพร่/
5419/ 

/ o ทีอ่ยู่ไปรษณีย.์.. 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 

• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้
ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
5 

ข้อสังเกต 
     - ควรแสดงข้อมูลในปีที่ผ่านมาไว้
ด้วย 
     - ควรแสดงข้อมูลแผนระยะสั้น หรือ
แผนระยะกลางเป็นอย่างน้อย 

๕ ข้อมูลการติดต่อ  
 
 
 

• จะต้องแสดงข้อมูลการติดต่อทั้ง ๕ 
หัวข้อเปิดเผยบนเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงาน ดังนี้ 
      1. ที่อยู่หน่วยงาน 

        2. หมายเลขโทรศัพท์ 
        3. หมายเลขโทรสาร 
        4. ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-mail) 
        5. แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

ข้อสังเกต 
  - อาจเพิ่มแผนที่ Google Map 

https://www.lripeo.go.th/ติดต่อเรา/ 

๖ กฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง  
 
 

• เป็นแบนเนอร์บนหน้าเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน แสดงกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานหรือ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

• จะต้องจัดหมวดหมู่ของข้อมูลให้
ชัดเจน เป็นระเบียบเรียบร้อยและ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

https://www.lripeo.go.th/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/ 

๗ ข่าว
ประชาสัมพันธ์  
 

• แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตาม
หน้าที่ 
และอำนาจหรือภารกิจของ
หน่วยงาน  

• จะต้องจัดหมวดหมู่ของข่าวให้
ชัดเจนและแสดงข่าวให้ปัจจุบัน 
เป็นระเบียบเรียบร้อยและสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

• เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

https://www.lripeo.go.th/category/ข่าว
ประชาสัมพันธ์/ 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 
ข้อสังเกต 
     - ควรทำเป็นแบนเนอร์ ตัววิ่งหรือตัว
กระพริบให้สะดุดตา บนหน้าเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

๘ ช่องทาง 
การสอบถาม 
(Q&A)  
 

• แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานหรือช่องทางที่
บุคคลภายนอกสามารถสอบถาม
ข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงาน
สามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้
สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการ
สื่อสารได้สองทาง (Q&A) เช่น Web 
broad, กล่องข้อความถาม - ตอบ 
เป็นต้น 

• ต้องแสดงให้เห็นว่ามีการถาม - ตอบ
ที่เป็นการโต้ตอบกัน (Two – way   
communication) ใน Web 
broad หรือกล่องข้อความ 

• สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

ข้อสังเกต 
     - ควรมีคำอธิบายข้อกำหนดเบื้องต้น
ในการใช้ Web broad บนเว็บไซต์ 

https://www.facebook.com/lripeo.go.th 
(กล่องข้อความ หรือ inbox) 
https://www.lripeo.go.th/dwqa-questions/ 

๙ การใช้สื่อ 
สังคมออนไลน์ 
(Social 
Network)  
 

• แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
หน่วยงาน เช่น Facebook, 
Twitter, Instagram เป็นต้น  

• ต้องแสดงแบนเนอร์อยู่ในหน้า
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

• สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทาง
ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงาน 

ข้อสังเกต 
    - จะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลจาก
หน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ง่าย 

https://www.facebook.com/lripeo.go.th 

๑๐ แผนดำเนินงาน
ประจำปี  
 
 

• แสดงแผนการดำเนินภารกิจของ
หน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี  
(แผนการดำเนินภารกิจ หมายถึง 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี

https://www.lripeo.go.th/เอกสารเผยแพร่/
5419/ 

https://www.facebook.com/lripeo.go.th
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 
 งบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖5) 
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ 

ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น โครงการหรือ   
กิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ระยะเวลา
ในการดำเนินการ เป็นต้น  

• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ข้อสังเกต 
     - ควรแสดงแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของปีที่ผ่าน ๆ มาด้วย 

๑๑ รายงาน 
การกำกับ
ติดตาม 
การดำเนินงาน
ประจำปี  
รอบ ๖ เดือน  
 

• เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

• แสดงความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จะต้องมี
องค์ประกอบครบทุกข้อดังนี้ 

         1. แบบ สงป. ๓๐๑ 
         2. แบบ สงป. ๓๐๒ 
         3. แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปี 
             งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
• ปรากฎเนื้อหาหรือรายละเอียด

ความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า 
     การดำเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ 
     ดำเนินงาน เป็นต้น 
• ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนา

เอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อ 
หัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น 

https://www.lripeo.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/
ข่าวสาร-กลุ่มนโยบายและแ/กิจกรรม-แผน/5677/ 

๑๒ รายงานผล 
การดำเนินงาน
ประจำปี  
 

• แสดงผลการดำเนินงานตามแผน
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 

https://www.lripeo.go.th/เอกสารเผยแพร่/
5523/ 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 

• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการ 
โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย เป็นต้น  

• เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 

• ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนา
เอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อ 
หัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น 

๑๓ คู่มือหรือ
มาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 

• แสดงคู่มือหรือแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน  

• มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติ
ภารกิจใด 
สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
ตำแหน่งใด กำหนดวิธีการข้ันตอน 

     การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 
• จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ 
ข้อสังเกต 
    - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน หมายรวมถึง  
คู่มือเฉพาะของหน่วยงานที่จัดทำข้ึนเพ่ือ
ใช้ปฏิบัติงานจริง 
    - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน ไม่หมายรวมถึง    
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ ก.พ. 
และคำสั่งแบ่งงานภายในหน่วยงาน 

https://www.lripeo.go.th/คู่มือการปฏิบัติงาน/ 

๑๔ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจำปี  

• แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี  

      ต้องแสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

https://www.lripeo.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/
ข่าวสาร-กลุ่มนโยบายและแ/กิจกรรม-แผน/5679/ 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 
 รายโครงการ/กิจกรรม เป็นรายไตรมาส   

     ให้ชัดเจน 
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ 

ครบถ้วน เช่น งบประมาณตาม
แหล่งที่  
ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
ประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น  

• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

• หน่วยงานจะต้องจัดทำไฟล์เอกสาร
ที่ปรากฏข้อมูลแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำปีแยกมาต่างหาก 
ห้ามนำเล่มแผนปฏิบัติราชการ 
ของหน่วยงานมาใส่ 

ข้อสังเกต 
     - ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะควร
แสดงในรูปแบบไฟล์ PDF ที่แปลงมา   
จากไฟล์ word หรือไฟล์ excel ทั้งนี้ ไม่
ควรใช้ไฟล์ PDF ที่สแกนมา 
จากเอกสาร 
     - ตวัอย่าง “แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี” ปรากฏใน
ภาคผนวก 

๑๕ รายงาน 
การกำกับ 
ติดตาม 
การใช้จ่าย 
งบประมาณ
ประจำปี  
รอบ ๖ เดือน 

• เป็นข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณใน
ระยะเวลา ๖ เดือนแรก 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

• แสดงความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี จะต้องมี
องค์ประกอบครบทุกข้อดังนี้  

          1. แบบ สงป. ๓๐๑ 
          2. แบบ สงป. ๓๐๒ 
          3. แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปี   
             งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ของ

https://www.lripeo.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/
ข่าวสาร-กลุ่มนโยบายและแ/กิจกรรม-แผน/5681/ 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
• ปรากฏเนื้อหาหรือรายละเอียด

ความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า 
     การดำเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้  
     ดำเนินงาน เป็นต้น  
• ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนา

เอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อ 
หัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น 

• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นรายเดือน
หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน 
ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะ 6 เดือน
แรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๑๖ รายงานผล 
การใช้จ่าย 
งบประมาณ
ประจำปี 

• เป็นรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ในไตรมาส ๔ 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

• แสดงผลการดำเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จะต้องมี
องค์ประกอบครบทุกข้อดังนี้ 

          1. แบบ สงป. ๓๐๑ 
          2. แบบ สงป. ๓๐๒ 
          3. แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปี 
              งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้

จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิต์ามเปา้หมาย 
เป็นต้น 

• ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนา
เอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อ 
หัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น 

https://www.lripeo.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/
ข่าวสาร-กลุ่มนโยบายและแ/กิจกรรม-แผน/5683/ 

๑๗ แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือ
แผนการจัดหา
พัสดุ  

• แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุตามท่ีหน่วยงาน
จะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

https://www.lripeo.go.th/ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง/
5532/ 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 
 และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

๒๕๖๐ (แผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม
วงเงินงบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับ
การจัดสรร)   

• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

•   ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนา
เอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อ 
     หัวหน้าหนว่ยงานลงนามเท่านั้น 
• รวมทั้งกรณีการจัดจ้างที่มีวงเงินไม่

เกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้าง 
ที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้อง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็น
ต้น 

๑๘ ประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับ  
การจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ 

• แสดงประกาศตามที่หน่วยงาน
จะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น 
ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  

• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

• ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนา
เอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อ 
หัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น 

https://www.lripeo.go.th/ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง/
5536/ 

๑๙ สรุปผล 
การจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ
รายเดือน 

• แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงาน โดยสรุปผลการจัดซื้อ 

     จั ด จ้ างต าม  “แบบสรุปผลการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน”  
     (แบบ สขร. ๑)   
• มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซือ้จัด

จ้าง เช่น งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง 
วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุปเลขที่และวันทีข่อง

https://www.lripeo.go.th/ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง/
5539/ 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 
สัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
เป็นต้น  

• จะต้องจำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน 
เป็นประจำทุกเดือน 

     (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ใดให้ระบุว่า “ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง”)   
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ข้อสังเกต  
    - ควรจัดทำข้อมูลทุกรายการที่
หน่วยงานได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
    - ตัวอย่าง “แบบ สขร. ๑” ปรากฏ
ในภาคผนวก 

๒๐ รายงานผล 
การจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ
ประจำปี 

• เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 

• จะต้องแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นข้อมูลตลอด
ระยะเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4 

• มีข้อมูลรายละเอียดครบถ้วน ดังนี้ 
          1. งบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
          2. ปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ  
ข้อสังเกต 
     - ตวัอย่าง “รายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี”     
ปรากฏในภาคผนวก 
     - หนว่ยงานในส่วนกลาง สามารถนำ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
จัดหาพัสดุประจำปี จากกลุ่มงานพัสดุ 
สำนักอำนวยการ สป. ขึ้นเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ 

https://www.lripeo.go.th/ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง/
5423 

๒๑ นโยบาย 
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
 

• แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลของหน่วยงานหรือสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่มี
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เพ่ือ
ก่อให้เกิด 

https://www.lripeo.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/
ข่าวสาร-กลุ่มงานบุคคล/5451/ 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม  

• เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับใน
หน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5   

ข้อสังเกต 
     - หนว่ยงานสามารถนำนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ   
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการข้ึน
บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน    
เพ่ือเปิดเผยต่อสาธารณะ 

๒๒ การดำเนินการ
ตามนโยบาย
การบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล   

• แสดงการดำเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น  

     การวางแผนพัฒนาบุคลากร การ
สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
     การพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริม    
     จริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น  
• เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับ

กับนโยบายการบริหารทรัพยากร 
บุคคล ตามข้อ ๒๑ หรือเป็นไปตาม
กิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบาย 

     การบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 
๒๑ 
• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖5 
ข้อสังเกต 
     - ควรแสดงให้เห็นถึงการนำนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ไปปฏิบัติ 
พร้อมทั้งผลการดำเนินการ   ดังกล่าว 

https://www.lripeo.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/
ข่าวสาร-กลุ่มงานบุคคล/5456/ 

๒๓ หลักเกณฑ์ 
การบริหารและ
พัฒนา
ทรัพยากร 
บุคคล  

• แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของหน่วยงาน ครบทุกหลักเกณฑ์
ดังนี้  

            1. การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร  

https://www.lripeo.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/
ข่าวสาร-กลุ่มงานบุคคล/5482/ 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 
            2. การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร  
            3. การพัฒนาบุคลากร  
            4. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากร  
            5. การให้คุณให้โทษและการ
สร้างขวัญกำลังใจ  
• เป็นหลักเกณฑ์ท่ียังใช้บังคับใน

หน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 

• หน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ 

ข้อสังเกต 
     - ต้องนำหลักเกณฑ์ทั้ง ๕ เรื่อง ขึ้น
เปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหนว่ยงาน 

๒๔ รายงานผล 
การบริหารและ
พัฒนา
ทรัพยากร 
บุคคลประจำปี 

• แสดงผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่สอดคล้องกับการดำเนินงาน 
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล (ข้อ ๒๒) 

• มีข้อมูลรายละเอียดของการ
ดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล ผลการวิเคราะห์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น  

• เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 

• ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนา
เอกสารที่ปรากฏลายมือชื่อ 
หัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น 

ข้อสังเกต 
     - หนว่ยงานสามารถใช้รายงานฯ ที่
จัดส่งสำนักงานปลัดกระทรวง  
ศึกษาธิการ หรือสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้  

https://www.lripeo.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/
ข่าวสาร-กลุ่มงานบุคคล/5698/ 

๒๕ แนวปฏิบัติ 
การจัดการ 
เรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

• แสดงคู่มือหรือแนวทางการ
ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  

• มีข้อมูลรายละเอียดของการ

https://www.lripeo.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/
ข่าวสาร-กลุ่มงานบุคคล/5694 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 
ปฏิบัติงานดังนี้ 

       - รายละเอียดวิธีการที่
บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน  
       - รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการ
ในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน  
       - ส่วนงานที่รับผิดชอบและ
ระยะเวลาดำเนินการ   
• เป็นแนวปฏิบัติที่ใช้บังคับในหนว่ยงาน

ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ข้อสังเกต 
     - เป็นคู่มือหรือแนวทางการ
ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับ     
การทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยอาจนำ 
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ มีนาคม 
๒๕๖๑ มาเป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง 
การดำเนินการของหน่วยงานในการ
เร่งรัดจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 
     - การดำเนินงานตามมติของ
คณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒  
ปรากฏในภาคผนวก 

๒๖ ช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 
 
 

• แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ 

     การทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผ่านทาง  
     ช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหาก
จากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป 
• จะต้องสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยง

ไปยังช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนได้
โดยตรงผ่านเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานภายใต้แบนเนอร์ 
“ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ” 

• ต้องแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีการ
นำข้อร้องเรียนผ่านทางช่องทาง
ดังกล่าวไปดำเนินการอย่างไร และมี
ผลการดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด 

https://www.lripeo.go.th/ติดต่อเรา/ 
 
https://www.lripeo.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/
ข่าวสาร-กลุ่มอำนวยการ/5443/ 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 

• หากไม่มีข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง
ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
5 ให้ระบุว่า “ไม่มีเรื่องร้องเรียน” 

๒๗ ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ประจำปี 

• แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (เป็นสถิติ
เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานจากทุกช่องทาง)  

• แสดงข้อมูลความก้าวหน้าของการ
จัดการเรื่องร้องเรียน ดังนี้ 

     - จำนวนเรื่องท่ีดำเนินการแล้วเสร็จ 
     - เรื่องท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ เป็น
ต้น  
     - ในกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุ
ว่า “0” (ศูนย์) 
• เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖5 
ข้อสังเกต 
     - ควรมีสถิติเรื่องร้องเรียนฯ อย่าง
ต่อเนื่อง ย้อนหลังจนถึงปีที่ประเมิน 
     - กรณีหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน
การทุจริต ควรเปิดเผยข้อมูลด้วยการระบุ
จำนวน“0” (ศูนย์) 

https://www.lripeo.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/
ข่าวสาร-กลุ่มงานบุคคล/5704/ 

๒๘ ช่องทาง 
การรับฟัง 
ความคิดเห็น  
 

• แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถแสดงความคิดเห็น 
ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และ
อำนาจหรือภารกิจของหน่วยงาน
ผ่าน 
ทางช่องทางออนไลน์  

• จะต้องสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยง
ไปยังช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานภายใต้แบนเนอร์ 
“ช่องทาง 

     การรับฟังความคิดเห็น” 
ข้อสังเกต 
     - บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานควร

https://www.lripeo.go.th/ติดต่อเรา/ หรือ 
https://www.facebook.com/lripeo.go.th 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 
มีปุ่ม เมนู “สร้างความคิดเห็น ”    
หรือ “กระทู้ใหม่” ให้ชัดเจน และมี
เจ้าหน้าที่คอยติดตามข้อมูลในแต่ละ  
กระทู้อยู่เสมอ 
     - ควรมีการตอบโต้กับผู้แสดงความ
คิดเห็นว่า หน่วยงานได้รับข้อเสนอแนะ 
หรือข้อคิดเห็นแล้ว 
 

๒๙ การเปิดโอกาส
ให้เกิด 
การมีส่วนร่วม  
 

• แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน เช่น  

     ร่วมวางแผน รว่มดำเนินการ ร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ 
     ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น  
• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖5 
• แสดงภาพกิจกรรมของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน 

ข้อสังเกต 
      - ควรมีการกำหนดไว้เป็น
หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนในคู่มือหรือ
หนังสือ    
หรือประกาศว่าเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมกับ     
หน่วยงานอย่างไร 
      - การมีส่วนร่วมอันเนื่องจากมี
กฎหมายบังคับให้ปฏิบัติ ไม่เข้าข่าย   
เจตนารมณ์ของข้อคำถามนี้ เช่น การ
ประชาพิจารณ์กฎหมาย 

https://www.lripeo.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/
ข่าวสาร-กลุ่มอำนวยการ/5669 

      ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต จำนวน ๑๐ ข้อ 
ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 
๓๐ เจตจำนงสุจริต •  แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่

และบริหาร 
https://www.lripeo.go.th/
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 
ของผู้บริหาร
หรือนโยบาย 
ไม่รับของขวัญ 
(No Gift 
Policy)  
 

    หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล    
    หรือแสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุก
คนจะต้อง 
    ไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy) 
•  ดำเนินการโดยหัวหน้าหน่วยงานคนปัจจุบัน 
•  ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏ
ลายมือชื่อ 
    ของหัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น 
•  เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ข้อสังเกต 
    - หากมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าหน่วยงานในช่วง
ระยะเวลา 
การประเมินฯ หน่วยงานจะต้องจัดทำเอกสารฉบับใหม่ของ
หัวหน้าหน่วยงานคนปัจจุบัน 
     - อาจจะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษและเผยแพร่ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่นจัดทำเป็นวีดีโอ ภาพข่าว ประกอบ ฯลฯ 

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร-
กลุ่มอำนวยการ/5410/ 

๓๑ การมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร  
 

•  แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วน
ร่วมของหัวหน้า 
    หน่วยงานคนปัจจุบัน  
•  เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้
ความสำคัญ 
    กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้าน
คุณธรรมและโปร่งใส  
•  แสดงภาพกิจกรรมหรือเอกสารการมีส่วนร่วมของ
หัวหน้าหน่วยงาน 
•  เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ข้อสังเกต 
    - การมีส่วนร่วมของหัวหน้าหน่วยงาน อาจหมายรวมถึง 
วาระการประชุมทีห่ัวหน้าหน่วยงาน ได้ให้ความสำคัญในการ
ปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 

https://www.lripeo.go.th/
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร-
กลุ่มอำนวยการ/5553/ 

๓๒ การประเมิน 
ความเสี่ยง 
การทุจริต
ประจำปี  
 

•  แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ
การปฏิบัติ 
    หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่าง 
    ผลประโยชน์สว่นตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน  
•  มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์

https://www.lripeo.go.th/
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร-
กลุ่มอำนวยการ/5520/ 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 
ความเสี่ยง 
    และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการ
ในการบริหาร 
    จัดการความเสี่ยง เป็นต้น  
•  ต้องใช้เอกสารทีป่รากฏข้อสั่งการในการดำเนินการและ
ปรากฏลายมือชื่อ 
    หัวหน้าหนว่ยงานเท่านั้น 
•  เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ข้อสังเกต 
    - หรือหน่วยงานสามารถนำ “แผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5” ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของ
หน่วยงานได้ (ตัวอย่างในภาคผนวก) 

๓๓ การดำเนินการ 
เพ่ือจัดการ
ความเสี่ยง 
การทุจริต  
 
 
 

•  แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการ
ความเสี่ยง 
    ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกัน
ระหว่าง 
     ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน  
•  เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ
หรือ 
    การดำเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ ๓๒ 
•  ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏ
ลายมือชื่อ 
    หัวหน้าหนว่ยงานลงนามเท่านั้น 
•  เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ข้อสังเกต 
    - หนว่ยงานสามารถนำข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยง 
การทุจริตของหน่วยงานตามที่ได้รายงานสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ตาม “แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖5” 
 ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ 
 
 

https://www.lripeo.go.th/
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร-
กลุ่มอำนวยการ/5566/ 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 
 
 

๓๔ การเสริมสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กร  

•  แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการ
เสริมสร้างวัฒนธรรม 
    องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติและค่านิยม 
    ในการปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน 
•  แสดงภาพกิจกรรมและเอกสารในการเสริมสร้าง
วัฒนธรรม 
    องค์กรของหน่วยงาน 
•  เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ข้อสังเกต 
     - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร อาจหมายรวมถึง 
กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม กิจกรรมที่เก่ียวข้อง
กับการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
เป็นต้น 

https://www.lripeo.go.th/
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร-
กลุ่มอำนวยการ/5545/ 

๓๕ แผนปฏิบัติ
การป้องกัน 
การทุจริต  
 

•  แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตหรือพัฒนา 
    ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
•  มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ดังนี้ 
    - โครงการ กิจกรรม  
    - งบประมาณ  
    - ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น  
•  เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 
• โดยหน่วยงานสามารถนำ “แผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5” ที่ปรากฏข้อมูลโครงการ/ กิจกรรมของ
หน่วยงานขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ 

• สำหรับหน่วยงานส่วนกลางที่ไม่มีข้อมูลโครงการ/ 
กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
5 สามารถนำ “แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
5” ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ทั้งนี้
สามารถนำไปเป็นกรอบในการดำเนินการจัดกิจกรรม
ด้านป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตของหน่วยงานได้ 

https://www.lripeo.go.th/
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร-
กลุ่มอำนวยการ/5527/ 

๓๖ รายงาน 
การกำกับ 

•  แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ https://www.lripeo.go.th/
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 
ติดตาม 
การดำเนินการ 
ป้องกัน 
การทุจริต 
ประจำปี  
รอบ ๖ เดือน 
 

ป้องกัน 
    การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (รอบ ๖ 
เดือน)  
•  มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เชน่ ความก้าวหน้าการ
ดำเนินการ 
    แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้
ดำเนินงาน เป็นต้น  
•  เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 
•  ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏ
ลายมือชื่อ 
    หัวหน้าหนว่ยงานลงนามเท่านั้น 
ข้อสังเกต 
    - หนว่ยงานสามารถนำข้อมูลผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจริต 
ของหน่วยงาน รอบ ๖ เดือน ตามท่ีได้รายงานสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการตาม “แบบการกำกับ ติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5” ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ 

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร-
กลุ่มอำนวยการ/5666/ 

๓๗ รายงานผล 
การดำเนินการ
ป้องกัน                      
การทุจริต
ประจำปี  

• แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการ
ดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย เป็นต้น  

• ใช้รายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
• ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏ

ลายมือชื่อ 
หัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น 

ข้อสังเกต 
     - หนว่ยงานสามารถนำ “รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม    
ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
4” ขึ้นเปิดเผยบนเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงานได้ 

https://www.lripeo.go.th/
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร-
กลุ่มอำนวยการ/5406/ 

๓๘ มาตรการ
ส่งเสริม 
คุณธรรม และ 

• แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

     ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4   

https://www.lripeo.go.th/
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร-
กลุ่มอำนวยการ/5659/ 
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ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่อยู่ข้อมูล (URL) 
ความโปร่งใส
ภายใน
หน่วยงาน 

• มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น  

     แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของ
หน่วยงาน เป็นต้น  
• มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ

ความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตาม
ผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การ
กำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการกำหนดแนว
ทางการกำกับ 
ติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

• กรณีที่หน่วยงานไม่มีผลการประเมิน ITA 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ให้จัดทำเป็นมาตรการเพ่ือ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ 

     ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
๓๙ การดำเนินการ

ตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
และความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

• แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและ 

     ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
• มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพ่ือส่งเสริม

คุณธรรมและ 
     ความโปร่งใสภายในหนว่ยงานในข้อ ๓๘ ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 
• แสดงภาพกิจกรรมและเอกสารในการดำเนินการตาม 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน 
• ต้องใช้เอกสารฉบับจริงหรือสำเนาเอกสารที่ปรากฏ

ลายมือชื่อ 
หัวหน้าหน่วยงานลงนามเท่านั้น 

• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

https://www.lripeo.go.th/
ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวสาร-
กลุ่มอำนวยการ/5715/ 

 ขอรับรองข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและความโปร่งใส (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) ชื่อหน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5เพ่ือดำเนินการตรวจประเมินฯ ครั้งที่ 1 (โปรดระบุครั้งที่ 1 หรือ ครั้งที่ 2) 
 
 

ผู้ประสาน  ชื่อ-สกุล วิษา  ชัยกิจกรณ์ 

               ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและการเงิน 
               โทรศัพท์ 036-77677ฃ1 โทรสาร  036-776772 

               โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-3476692  
     E-mail : lripeoemail@gmail.com 

 

 

หัวหน้าหน่วยงาน  
                ( สิทธิพงษ์  พฤกษอาภรณ์ ) 

                ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
                15 เมษายน 2565 


