
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

  คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ใช้ในการศึกษา
รายละเอียดและเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประกอบด้วย เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA ข้อมูลพ้ืนฐานของการประเมิน 
ระเบียบวิธีในการประเมิน หลักเกณฑ์การประเมิน ประเด็นในการประเมิน และวิธีการประเมิ นผ่านระบบ ITA 
Online ทั้งนี้เพ่ือให้การประเมินบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร จนน าไปสู่การขยายผล
เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจนประสบผลส าเร็จ ต่อไป 

    
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- ส าเนาโครงการ 

- ส าเนาค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
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บทที่ 1 บทน า 
 

ความเป็นมา 

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ส านักงาน ป.ป.ช.)  
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  และเป็นกลไกในการสร้าง 
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)” เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ
จะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ไดร้ับทราบผลการประเมินและแนวทาง
ในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
และท่ีผ่านมาพบว่า หลายหน่วยงานน าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐไปเป็นกรอบในการพัฒนาและยกระดับการบริหารการจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการและการอ านวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการ 
บริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลา
ในการให้บริการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความส าคัญ
กับการป้องกันในประเด็นที่อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต  การรับสินบน 
หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น 
ได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะ
ดังกล่าว ก็จะท าให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด  ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทาง 
การพัฒนาและปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนอีกด้วย 

 การด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่ผ่านมา ถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยได้รับ 
ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมเป็นอย่างดี และได้รับเสียงสะท้อนว่าการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานที่รับการประเมิน
ได้มีการตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที่  
ยังขาดตกบกพร่อง มีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นธรรมทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงานและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 
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 ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ได้ถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561 – 2565) ก าหนด 
ค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรม 
ที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจากส านักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงาน 
ที่น าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment:  ITA)  ไปขยายผลเ พ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่ ง ใส 
ของหน่วยงานในสังกัด โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จ านวน 225 เขต อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม 
การประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และ
ประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ 
ลดภาระงานด้านเอกสาร (Paperless) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบ
การเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงาน ป.ป.ช. โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงานภาครัฐ ได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริตของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้สังเคราะห์ผลการวิจัยเรื่องแนวทาง 
การปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perceptions 
Index: CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น และพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้สามารถป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการเครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจากหน่วยงานอื่น 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ าซ้อนของการด าเนินการ และมุ่งเน้นการร่วมด าเนินการ
ขับเคลื่อนด้านธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศ ส่งผลให้หน่วยงานราชการที่ได้รับการประเมิน ได้ประโยชน์
จากการประเมิน และน าผลการประเมินไปการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และได้รับ
ประโยชน์ในมุมของการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร โดยเฉพาะการแสดง ให้สังคมและสาธารณชนรับรู้ 
ว่าหน่วยงานให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร และการ
ด าเนินการดังกล่าว ไม่เป็นต้นทุนหรือภาระของหน่วยงานมากเกินไป รวมทั้งต้องไม่เป็นภาระกับบุคคล 
ที่เข้าร่วมกระบวนการประเมินด้วย 
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แนวทางการประเมิน ITA Online ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ส าหรับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุงพัฒนา 
อย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง และท าให้เห็นพัฒนาการในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
ได้อย่างชัดเจน โดยมีการปรับปรุงในรายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็นการประเมินเล็กน้อย 
เพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อจ ากัดของการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  แต่เนื่องด้วยมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ 
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผลให้มีผู้ติดเชื้อ
เพ่ิมขึ้นจ านวนมาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งการปรับลดเวลาและวันท างาน 
ของบุคลากรในสังกัด เพ่ือป้องกัน ควบคุม และจ ากัดการแพร่ระบาดตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยให้บุคลากรและหน่วยงานในสังกัด 
จัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ท างาน มอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พัก
อาศัย เลื่อนการจัดประชุม การฝึกอบรม หรือการสัมมนาต่าง ๆ ออกไป งดการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมใด ๆ ที่ต้องมีการรวมกลุ่ม และปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
อย่างเคร่งครัด การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ จึงต้องมีการปรับแผนการด าเนินกิจกรรมให้สอดรับกับสถานการณ์ และปรับรูปแบบในการด าเนิน
กิจกรรมบางอย่าง เพ่ือสนองตอบมาตรการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังกล่าวข้างต้น 
เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 นอกจากนี้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่อง การก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งมีการก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้ งของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 62 เขต ทั้งนี้ สพม.ที่มีการจัดตั้งเพ่ิมขึ้นอีก 20 เขต ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) พระนครศรีอยุธยา สพม.สระบุรี สพม.ลพบุรี สพม.สมุทรปราการ สพม.สระแก้ว 
สพม.กาญจนบุรี สพม.นครปฐม สพม.สมุทรสาคร สพม.ประจวบคีรีขันธ์ สพม.ชุมพร สพม.พัทลุง สพม.ยะลา 
สพม.ปัตตานี สพม.มุกดาหาร สพม.ยโสธร สพม.แม่ฮ่องสอน สพม.น่าน สพม.ตาก สพม.พิจิตร และ  
สพม.อุทัยธานี  
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 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร 
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลต่อการก าหนด
กลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนแนวทางการประเมิน ITA Online ในปีนี้ โดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ออกแบบระบบเพ่ือให้สามารถรองรับการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในสังกัด
ทั้งหมด 245 เขต ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการน าผลที่ได้จากการประเมิน ITA Online มาใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
พัฒนาหน่วยงานในอนาคต 

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ที่จัดตั้งเพ่ิมขึ้น 
อีก 20 เขต ต้องเข้ารับการประเมิน ITA Online โดยผลการประเมินจะท าให้หน่วยงานนั้นทราบถึงแนวทาง 
ในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป แต่จะไม่น า 
ผลการประเมินดังกล่าวมาคิดคะแนนตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของผู้บริหารแต่อย่างใด 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมิน ITA Online  

 ในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA Online จ าเป็นที่จะต้องมีหลายหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อน
การประเมิน ITA Online ให้สามารถด าเนินการได้อย่างเรียบร้อยและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
ประกอบด้วย 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยศูนย์กลางในการด าเนินการ
ประเมินในภาพรวม โดยมีหน้าที่ก าหนดกลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ รวมไปถึงหลักการและหลักเกณฑ์ต่างๆ 
ในการประเมิน การก ากับติดตามการประเมินและการด าเนินการต่อผลการประเมินเพ่ือน าเสนอต่อ ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

 ส านักงาน ป.ป.ช. มีบทบาทในการร่วมก าหนดแนวทางและร่วมก ากับติดตามการประเมิน 
รวมไปถึงการประสานงานในระหว่างกระบวนการต่างๆในการประเมิน 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นกลุ่มเป้าหมายที่รับการประเมิน มีจ านวน 245 เขต 
จ าแนกออกเป็น 18 เขตตรวจราชการ ดังนี้ 
 

เขตตรวจราชการ 1  ประกอบด้วย สพป.กทม. สพม.กทม เขต 1-2 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1-2 
สพป.นนทบุรี เขต 1-2 สพม.นนทบุรี สพม.พระนครศรีอยุธยา รวม 9 เขต  
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เขตตรวจราชการ 2  ประกอบด้วย สพป.ชัยนาท สพป.ปทุมธานี เขต 1-2 สพป.ลพบุรี เขต 1-2 
สพป.สิงห์บุรี สพป.สระบุรี เขต 1-2 สพป.อ่างทอง สพม.ปทุมธานี สพม.ลพบุรี 
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง สพม.สระบุรี รวม 13 เขต 

เขตตรวจราชการ 3  ประกอบด้วย สพป.กาญจนบุรี เขต 1-2-3-4 สพป.ราชบุรี เขต 1-2  
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1-2-3 สพป.นครปฐม เขต 1-2 สพม.กาญจนบุรี  
สพม.ราชบุรี สพม.สุพรรณบุรี สพม.นครปฐม รวม 15 เขต 

เขตตรวจราชการ 4  ประกอบด้วย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1-2 สพป.เพชรบุรี เขต 1-2  
สพป.สมุทรสาคร สพป.สมุทรสงคราม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เพชรบุรี  
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม รวม 9 เขต 

เขตตรวจราชการ 5  ประกอบด้วย สพป.ชุมพร เขต 1-2 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1-2-3-4  
สพป.พัทลุง เขต 1-2 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1-2-3 สพป.สงขลา เขต 1-2-3 
สพป.สตูล สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สพม.นครศรีธรรมราช สพม.พัทลุง  
สพม.สงขลา สตูล รวม 19 เขต 

เขตตรวจราชการ 6  ประกอบด้วย สพป.กระบี่ สพป.ตรัง เขต 1-2 สพป.พังงา สพป.ภูเก็ต สพป.ระนอง 
สพม.ตรัง กระบี่ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง รวม 8 เขต 

เขตตรวจราชการ 7  ประกอบด้วย สพป.นราธิวาส เขต 1-2-3 สพป.ปัตตานี เขต 1-2-3 สพป.ยะลา 
เขต 1-2-3 สพม.นราธิวาส สพม.ปัตตานี สพม.ยะลา รวม 12 เขต 

เขตตรวจราชการ 8  ประกอบด้วย สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1-2 สพป.สมุทรปราการ เขต 1-2  
สพป.ชลบุรี เขต 1-2-3 สพป.ระยอง เขต 1-2 สพม.ฉะเชิงเทรา  
สพม.สมุทรปราการ สพม.ชลบุรี ระยอง รวม 12 เขต 

เขตตรวจราชการ 9  ประกอบด้วย สพป.จันทบุรี เขต 1-2 สพป.ตราด สพป.ปราจีนบุรี เขต 1-2 
สพป.นครนายก สพป.สระแก้ว เขต 1-2 สพม.จันทบุรี ตราด สพม.ปราจีนบุรี 
นครนายก สพม.สระแก้ว รวม 11 เขต 

เขตตรวจราชการ 10  ประกอบด้วย สพป.บึงกาฬ สพป.เลย เขต 1-2-3 สพป.หนองบัวล าภู เขต 1-2 
สพป.หนองคาย เขต 1-2 สพป.อุดรธานี เขต 1-2-3-4 สพม.บึงกาฬ สพม.เลย 
หนองบัวล าภู สพม.หนองคาย สพม.อุดรธานี รวม 16 เขต 
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เขตตรวจราชการ 11  ประกอบด้วย สพป.นครพนม เขต 1-2 สพป.มุกดาหาร สพป.สกลนคร เขต 1-2-3 
สพม.นครพนม สพม.มุกดาหาร สพม.สกลนคร รวม 9 เขต 

เขตตรวจราชการ 12  ประกอบด้วย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1-2-3 สพป.ขอนแก่น เขต 1-2-3-4-5  
สพป.มหาสารคาม เขต 1-2-3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1-2-3 สพม.กาฬสินธุ์  
สพม.ขอนแก่น สพม.มหาสารคาม สพม.ร้อยเอ็ด รวม 18 เขต 

เขตตรวจราชการ 13  ประกอบด้วย สพป.ชัยภูมิ เขต 1-2-3 สพป.นครราชสีมา เขต 1-2-3-4-5-6-7 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1-2-3-4 สพป.สุรินทร์ เขต 1-2-3 สพม.ชัยภูมิ  
สพม.นครราชสีมา สพม.บุรีรัมย์ สพม.สุรินทร์ รวม 21 เขต 

เขตตรวจราชการ 14  ประกอบด้วย สพป.ยโสธร เขต 1-2 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1-2-3-4  สพป.
อ านาจเจริญ สพป.อุบลราชธานี เขต 1-2-3-4-5 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร สพม.
อุบลราชธานี อ านาจเจริญ รวม 14 เขต 

เขตตรวจราชการ 15  ประกอบด้วย สพป.เชียงใหม่ เขต 1-2-3-4-5-6 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1-2 
สพป.ล าปาง เขต 1-2-3 สพป.ล าพูน เขต 1-2 สพม.เชียงใหม่  
สพม.แม่ฮ่องสอน สพม.ล าปาง ล าพูน รวม 16 เขต 

เขตตรวจราชการ 16  ประกอบด้วย สพป.เชียงราย เขต 1-2-3-4 สพป.น่าน เขต 1-2 สพป.พะเยา 
เขต 1-2 สพป.แพร่ เขต 1-2 สพม.เชียงราย สพม.น่าน สพม.พะเยา สพม.แพร่ 
รวม 14 เขต 

เขตตรวจราชการ 17  ประกอบด้วย สพป.ตาก เขต 1-2 สพป.พิษณุโลก เขต 1-2-3 สพป.เพชรบูรณ์ 
เขต 1-2-3 สพป.สุโขทัย เขต 1-2 สพป.อุตรดิตถ ์เขต 1-2 สพม.ตาก  
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ ์สพม.เพชรบูรณ์ สพม.สุโขทัย รวม 16 เขต 

เขตตรวจราชการ 18  ประกอบด้วย สพป.ก าแพงเพชร เขต 1-2 สพป.นครสวรรค์ เขต 1-2-3 สพป.
พิจิตร เขต 1-2 สพป.อุทัยธานี เขต 1-2 สพม.ก าแพงเพชร สพม.นครสวรรค์ 
สพม.พิจิตร สพม.อุทัยธานี ชัยนาท รวม 13 เขต 

ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นการประเมินที่ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ 
ปีที่ 7 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมิน 
ในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการน าเข้าข้อมูล  และค านึงถึงความสะดวกในการตอบ
ค าถามแบบส ารวจของผู้ที่เก่ียวข้อง 
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นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังถูกก าหนดเป็นตัวชี้ วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้ วัดที่  7 การก ากับดูแล 
การทุจริต ในส่วนของการประเมินการก ากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การอีกด้วย (ยกเว้นส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่จัดตั้งเพิ่มขึ้นอีก 20 เขต ที่ต้องเข้ารับการประเมิน แต่จะไม่น าผล 
การประเมินมาคิดคะแนน) 

ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเอกสารคู่มือการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ฉบับนี้ให้เกิดความเข้าใจ รวมถึงศึกษาขั้นตอนการประเมิน กรอบระยะเวลาด าเนินการ และการใช้งานระบบ 
ITA Online เพ่ือให้การประเมินบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
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บทที่ 2 เกณฑ์การประเมิน 
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อ านาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการด าเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด IIT 

  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวช้ีวัดที่ 1 – ตัวช้ีวัดที่ 5 ประกอบด้วย 

 ตัวช้ีวัดที ่1 การปฏิบัติหน้าที่    
 เป็นตัวชี้ วัดที่ มี วัตถุประสงค์ เ พ่ือประเมินการรับรู้ ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว 
รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมิน 
การรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืน 
ในหน่วยงานทั้ง ในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่  และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง  ๆ  
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ต่อบุคคลภายนอก 
ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 
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ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 

 ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด     
 เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการ 
ส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 มุ่งผลส าเร็จของงาน     
 ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว     
 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง     

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้  จากผู้มาติดต่อ  
เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม ่

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 
เป็นต้น 

  

หมายเหตุ: เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ 
เป็นต้น 
 



 

 
คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 

10 
 

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติ 
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ 

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 
เป็นต้น 

  

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 
หรือไม ่

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเป็นกรณี
พิเศษ เป็นต้น 

  

 

 ตัวช้ีวัดที ่2 การใช้งบประมาณ 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากร ภายในหน่วยงานต่อการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ นับตั้งแต ่
การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส  ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาส 
ให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึง
ประเดน็ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 คุ้มค่า     
 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน 
ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์     
ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ในลักษณะดังต่อไปนี้   
มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 โปร่งใส ตรวจสอบได้     
 เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง     
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 สอบถาม     
 ทักท้วง     
 ร้องเรียน     

 

 ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน  หน่วยงานต่อการ 
ใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง  ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน  การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม และไม่เลือก
ปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือท าในสิ่งที ่
ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้  ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มี อ านาจ 
การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 

 ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i13 ท่านได้รับมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่ 
จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง  มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัว 
ของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

    

   

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ 
ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน 
มีลักษณะดังต่อไปนี้  มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ     
 มีการซื้อขายต าแหน่ง     
 เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง     
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 ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการ 
ใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากร ภายใน  ในการน าทรัพย์สิน 
ของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ 
ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้อง  
มีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ 
รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สิน
ของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเ พ่ือยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความ
สะดวก มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i21 ถ้ าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาต
อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง  
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์ สินของราชการ เ พ่ือป้องกัน ไม่ ให้ 
มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  
มากน้อยเพียงใด 

    

 

 ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ บุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
ให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด 
การแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา  
การทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่น
ให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมี
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กระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ 
จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 

 ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความส าคัญ
กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ มี ไม่มี 
 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ   
 จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน   

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข 
มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ “มากที่สุด” 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้  
ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 เฝ้าระวังการทุจริต     
 ตรวจสอบการทุจริต     
 ลงโทษทางวินัย  เมื่อมีการทุจริต     

หมายเหตุ: หากหน่วยงานของท่านไม่มีการทุจริต จึงท าให้ไม่มีการลงโทษทางวินัย ให้ตอบ "มากที่สุด" 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการ
ท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
 ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานที่มี อ านาจหน้าที่  ตรวจสอบการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน ป.ป.ท. เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น 
ในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก     
 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้     
 มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา     
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง     
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รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด EIT 

  แ บบ วั ด ก า ร รั บ รู้ ข อ ง ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย ภ า ยน อก  (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวช้ีวัดที่ 6 – ตัวช้ีวัดที ่8 ประกอบด้วย 

 ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่าง 
เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงาน 
แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึง
การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับ
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ
การบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน 
และส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ประกอบด้วยข้อค าถาม  จ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
e1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด     
 เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน 
มากน้อยเพียงใด 

    

 
 



 

 
คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา  
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลมากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

e4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต 
หรือให้บริการ หรือไม ่

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง 
เป็นต้น 

  

หมายเหตุ: เป็นการให้ที่นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
มากน้อยเพียงใด 

    

 

 ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
ในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูล  
ที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูล 
ที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มี 



 

 
คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
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ข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน     
 มีช่องทางหลากหลาย     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
e8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม ่

  

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม 
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากที่สุด” 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
e10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้ มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่ 

  

 

 ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นทีเ่กี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน 
ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของ หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน าเทคโนโลยี 
มาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาส 
ให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้
ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้  
ก่อนมาติดต่อ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการที่ท่าน
คาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
e13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/ 
การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

  

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e15 หน่วยงานที่ท่ านติดต่อ มีการปรับปรุ งการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น  
มากน้อยเพียงใด 
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รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวช้ีวัดที่ 9 – ตัวช้ีวัดที่ 10 ประกอบด้วย 

 ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

   เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เ พ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูล
พ้ืนฐาน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ 
แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่
ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 

   ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 

ที่เป็นปัจจุบัน 
o ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน 
ยกตัวอย่างเช่น กลุ่ม/หน่วยในหน่วยงาน และ ก.ต.ป.น. เป็นต้น 

o2 ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน 
o แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย 
เบอร์โทรศัพท ์และท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) 

o3 อ านาจหน้าที่ o แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
 

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์หรือ 
แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย 

o ที่อยู่หน่วยงาน 
o หมายเลขโทรศัพท์ 
o หมายเลขโทรสาร  
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) ที่สามารถติดต่อได้ 
o แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา  

พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ 

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นต้น 

 การประชาสัมพันธ์ 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตาม

อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน  
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o8 Q&A o แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถ 

สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้ค าตอบ 
กับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A)  
ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น 

o9 Social Network o แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยัง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, 
Twitter, Instagram เป็นต้น 

  
 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 

 การด าเนินงาน 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o10 แผนด าเนินงานประจ าปี o แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ 

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ 
 หรือกิจกรรม งบประมาณที่ ใช้  ระยะเวลาในการด าเนินการ  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

o11 รายงานการก ากับ ติดตาม 
การด าเนินงาน ประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

o12 รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม  การใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 การปฏิบัติงาน 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทุกกลุ่ม/หน่วย  
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือ
ปฏิบัติภารกิจใด ส าหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนด
วิธีการข้ันตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 

 
  การให้บริการ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o14 คูม่ือหรือมาตรฐานการ

ให้บริการ 
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ 
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ประกอบด้วย คู่มือหรือแนวทาง 
การปฏิบัติส าหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอน 
การให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ ใช้ 
ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบการให้บริการ 

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

o16 รายงานผลการส ารวจ 
ความพึงพอใจ 
การให้บริการ 

o แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน  
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

o17 E–Service o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงาน 
ผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

หมายเหตุ: บริการ หมายถึง การให้บริการตามอ านาจหน้าท่ีหรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงานส าหรับหน่วยงานท่ีมีการปฏิบัติงาน
หรือการให้บริการเป็นจ านวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการท่ีมีความส าคัญต่อ ภารกิจของหน่วยงาน 
หมายเหตุ: E–Service แสดงช่องทางท่ีบุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์  เช่น  
Smart OBEC, My office, AMSS++  หรือโปรแกรมอื่นท่ีมีการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน หรือโปรแกรมท่ีใช้ระบบส านักงานอัจฉริยะ 
โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใช้ประยุกต์ใช้ในส านักงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถท างาน
ได้ทุกที ่ทุกเวลา 
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 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o18 แผนการใช้จ่าย 

งบประมาณประจ าปี 
o แสดงแผนการใช้จ่ ายงบประมาณของหน่วยงานที่มี ระยะ  
1 ปงีบประมาณ  
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณ
ตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย  
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

o19 รายงานการก ากับ 
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด า เนินงานตามแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า การใช้จ่ายงบประมาณ  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

o20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย  
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

หรือแผนการจัดหาพัสดุ 
o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามท่ีหน่วยงาน 
จะต้องด า เนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและ 
การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งห รื อ 
การจัดหาพัสดุ 

o แสด งประกาศตามที่ หน่ ว ย ง านจะต้ อ ง ด า เ นิ น ก ารตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุ 
รายเดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (แบบ สขร.1) 
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย  
งานที่ซื้อ หรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อ ผู้ เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง  
o จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

o24 รายงานผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o25 นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
o แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม  
o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของผู้บริหารสูงสุด ที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน 

o26 การด าเนินการตามนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
o แสดงการด าเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล อย่างน้อยประกอบด้วย การวางแผนก าลังคน 
การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้ งบุคลากร การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร 
ในหน่วยงาน 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบาย หรือแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่
ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ o25  

o27 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยังใช้บังคับ 
ในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างน้อยประกอบด้วย 
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
o การพัฒนาบุคลากร  
o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  
o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ  

o28 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 

o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
o มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย 
ผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผลการวิเคราะหก์ารบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

  

 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o29 แนวปฏิบัติการจัดการ 

เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย 
รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะท าการร้องเรียน รายละเอียด
ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้อง เรี ยน ส่วนงาน 
ทีร่ับผิดชอบ และระยะเวลาด าเนินการ 

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ือเป็นการ
คุ้ มครองข้อมูลของผู้ แจ้ ง เบาะแสและเ พ่ือ ให้สอดคล้ อ งกั บ 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 

การทุจรติและประพฤติ 
มิชอบ 

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จ านวนเรื่อง เรื่องที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (กรณีไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน ให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน) 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 

  

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o32 ช่องทางการรับฟัง 

ความคิดเห็น 
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น 
ต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
ผ่านทางช่องทางออนไลน์  
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ 
มีส่วนร่วม 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่ แสดงถึงการเปิดโอกาส 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจ 
ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ  
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น   
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ 
(1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการ
ป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการ
ภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความส าคัญต่อผลการประเมิน เพ่ือน าไปสู่การจัดท ามาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการก ากับติดตามการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

  เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o34 เจตจ านงสุจริต 

ของผู้บริหาร 
o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
หน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
o จัดท าอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
o ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 

o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
o เ ป็ นการด า เ นิ นการหรื อกิ จ กร รมที่ แ สด ง ให้ เ ห็ นถึ ง ก าร 
ให้ความส าคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o36 การประเมินความเสี่ยง 

การทุจริตประจ าปี 
o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติ
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์
ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการ 
ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 

o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o37 การด าเนินการเพ่ือจัดการ

ความเสี่ยงการทุจริต 
o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง 
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
o เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ 
การด าเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36 

o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  แผนป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o39 แผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต 

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือ
พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม 
งบประมาณช่วงเวลาด าเนินการ เป็นต้น 
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

o40 รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินการป้องกัน 
การทุจริตประจ าปี  
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต ตามข้อ o39 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าการด าเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
งบประมาณท่ีใช้ ด าเนินงาน  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

o41 รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย  
ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
o ใช้รายงานผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 



 

 
คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
 

33 
 

 ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น 
ประเด็นที่ เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ ไข 
โดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผล 
การวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด
เป็นต้น 
o มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล 
การประเมินฯโดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การก าหนด
ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ 
การก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติและ 
การรายงานผล เป็นต้น 

o43 การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

o แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
o มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตารางแสดงสรุปจ านวนข้อค าถามแต่ละตัวชี้วัด 

แบบ น้ าหนัก ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย ข้อค าถาม 

IIT 30 

การปฏิบัติหน้าที่ – 6 
การใช้งบประมาณ – 6 

การใช้อ านาจ – 6 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ – 6 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต – 6 

EIT 30 
คุณภาพการด าเนินงาน – 5 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร – 5 
การปรับปรุงการท างาน – 5 

OIT 40 
การเปิดเผยข้อมูล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 9 
การบริหารงาน 8 

การบริหารเงินงบประมาณ 7 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 

การส่งเสริมความโปร่งใส 5 

การป้องกันการทุจริต 
การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 8 
มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 2 
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บทที่ 3 ระเบียบวิธีการประเมิน 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งถือเป็นการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 7 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน 
ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการน าเข้าข้อมูล และค านึงถึงความสะดวกในการตอบค าถามแบบส ารวจของ  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้การด าเนินการประเมินสามารถ 
ท าได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อการน าข้อมูลไปสู่การปรับปรุงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมิน 
และการวางแผนในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส าหรับระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
และส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 

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

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จ าแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ ดังนี้ 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ในตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบ 
การท างาน 
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 3) แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 
 

กลุ่มประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ส าหรับแบบวัด IIT) 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง  บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งแต่ระดับ
ผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับหน่วยงาน 
มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจ านวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online 
 การก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ า เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 50 
ตัวอย่าง กรณีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จ านวนน้อยกว่า 50 คน ให้เก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด 
 การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตนเอง 
 
 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ส าหรับแบบวัด EIT) 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ทีเ่คยมารับบริการหรือมาติดต่อกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นับตั้งแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา 
 การก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ า เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า 50 
ตัวอย่าง  
 การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง 
 
 3) เว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ส าหรับแบบวัด OIT) 
 เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด และไม่มีการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ในการตอบแบบส ารวจ 
หน่วยงานละ 1 ชุด 
 การตอบแบบส ารวจ OIT ในแต่ละข้อค าถาม ให้ผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระบุ URL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์หลักของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่
แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถระบุ URL ได้มากกว่า 1 URL 
ในแต่ละข้อ 

กรณีที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อจ ากัดหรือเหตุผลความจ าเป็น ท าให้เผยแพร่ข้อมูล 
ได้ไม่ตรงตามรายละเอียดที่ก าหนดหรือไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่ก าหนดตามแบบส ารวจ OIT ได้ 
ให้หน่วยงานอธิบายเหตุผลความจ าเป็นประกอบโดยละเอียด 
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การประมวลผลคะแนน 

 การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามล าดับ ดังนี้ 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อค าถาม 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อค าถามจากผู้ตอบ 
ทุกคน 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ข้อค าถามจากผู้ตอบ 

ทุกคน 
คะแนนของข้อค าถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย – – 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถาม 
ในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 
น้ าหนักแบบส ารวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจที่ถ่วงน้ าหนักแล้ว 

คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผล 
การประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 

ผลการประเมินตามเป้าหมาย 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(พ.ศ. 2561 - 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้ก าหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงาน 
ภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
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แผนภาพแสดงภาพรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
          การประเมิน ITA          
                    
                      

เครื่องมือ     IIT       EIT     OIT  
น้ าหนัก      30        30      40 

                              

ตัวช้ีวัด 
การปฏิบัติ

หน้าท่ี 
 

การใช้
งบประมาณ 

 
การใช้
อ านาจ 

 
การใช้ทรัพย์สิน

ของราชการ 
 

การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

 
คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

 
ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

 
การปรับปรุง
การท างาน 

 
การเปิดเผย

ข้อมูล 
 

การป้องกัน
การทุจริต 

                        
                      

การเก็บ
ข้อมูล 

  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

ตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตนเอง 
  

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

ตอบแบบวัดการรับรู้ EITด้วยตนเอง 
 

 
หน่วยงานส่งข้อมูล
แบบส ารวจ OIT 

 

                      
ขนาด

ตัวอย่าง 
   

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน 
ไม่น้อยกว่า 50 ตัวอย่าง 

     
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก 
ไม่น้อยกว่า 50 ตัวอย่าง 

     

                      
                      

ประชากร    

บุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ทีท่ างานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ป ีนับถึงวันท่ีแจ้งจ านวน

บุคลากรเข้าในระบบ ITA Online 

     

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทาง 
การศึกษาท่ีเคยมารับบริการหรือมาติดต่อ 

กับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   
ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
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บทที่ 4 ขั้นตอนการประเมิน 
 สพฐ. ได้ก าหนดรายละเอียดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจะต้องด าเนินการผ่านระบบ 
ITA Online จ าแนกขั้นตอนการด าเนินการออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ (1) ช่วงเตรียมการประเมิน (2) ช่วงด าเนินการ
ประเมิน และ (3) ช่วงสรุปผลการประเมิน โดยแต่ละช่วงจะมีข้ันตอนและกรอบระยะเวลาด าเนินการพอสังเขป ดังนี้ 

ช่วงการประเมิน กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน 
ช่วงเตรียมการประเมิน 

 
◊ ชี้แจงกรอบการประเมิน 
◊ น าเข้าข้อมูล 
 

พ.ค. 2564 สพฐ.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

พ.ค. 2564 
สพท.เตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ ได้แก่ รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ประสานงานการประเมิน และ
ผู้ดูแลระบบของ สพท. 

1 - 15 มิ.ย. 2564 สพท.กรอกข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบ และน าเข้าข้อมูล 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียน
สุจริต (www.uprightschool.net)  

พ.ค. - มิ.ย. 2564 หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูล 
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

มิ.ย. 2564 สพฐ.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 

ช่วงด าเนินการประเมิน 
 

◊ ตอบแบบ IIT, EIT 
◊ ตอบแบบ OIT 

16 - 30 มิ.ย. 2564 สพฐ. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) ให้ สพท. 
สพท. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด
การรับรู้ IIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ  

1 - 15 ก.ค. 2564 สพฐ. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ให้ สพท. 
สพท. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด
การรับรู้ EIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบ 

16 - 30 ก.ค. 2564  สพท. ด าเนินการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT 
ช่วงสรุปผลการประเมิน 

 
◊ ตรวจให้คะแนนและ
ข้อเสนอแนะ 
◊ ประมวลผลการประเมิน 
◊ ประกาศผลคะแนน ITA 

1 - 5 ส.ค. 2564 สพฐ. ตรวจและให้คะแนนแบบ OIT ประมวลผลคะแนน  
วิเคราะห์ผลและให้ข้อเสนอแนะ 

6 - 8 ส.ค. 2564 สพฐ. จัดท ารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส.ค. 2564 สพฐ. สอบทาน กลั่นกรองและน าเสนอผลการประเมิน 
ต่อผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. 

ส.ค. 2564 สพฐ. ประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน ITA 
Online และน าเสนอผลต่อส านักงาน ป.ป.ช. 

หมายเหตุ : กรอบระยะเวลาด าเนินการข้างตน้อาจมีการปรบัเปลี่ยนตามสถานการณ์  

http://www.uprightschool.net/
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ช่วงเตรียมการประเมิน 

 1. สพฐ.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 สพฐ. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ITA Online) ให้กับผู้รับผิดชอบ
การประเมิน ITA Online ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านช่องทางการรับชม ดังนี้ 
   1. www.youtube.com/obectvonline 
   2. www.facebook.com/obectvonline 
   3. www.obectv.tv 
   4. www.facebook.com/ UprightSchoolProject 

 2. เตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ น าเข้าข้อมูลและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องจัดเตรียมบุคลากรเพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลการประเมิน 
ในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประสานงานการประเมิน และดูแลระบบการประเมิน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
   – กรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับ สพท. 
   – น าเข้าข้อมูลข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  
   – ประสานงานในขั้นด าเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT  
   – ตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) 
   – ก ากับดูแลการประเมินในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 3. สพท.กรอกข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบ และน าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) ภายในระยะเวลาที่ก าหนด        
   ผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าใช้งานระบบ ITA Online 2020 เพ่ือด าเนินการ
กรอกข้อมูล ดังนี้ 
   1. ข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย  
   – รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมายในการท าหน้าที่
ก ากับดูแลการประเมิน ITA Online ในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   – ผู้ประสานงานการประเมิน ITA Online ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   – ผู้ดูแลระบบการประเมิน ITA Online ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2. จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ทั้งหมดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ท างาน
ให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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   ขั้นตอนการขอรับ Username และ Password เพื่อใช้งานระบบ ITA Online 2021 
   Username และ Password ในการใช้งานระบบ ITA Online 2021 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต (itauser001 – itauser183) 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  62 เขต (itauser184 – itauser245) 
   ส าหรับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online  
ทั้ง 183 เขต สามารถน า Username และ Password เดิมที่ใช้ในการประเมิน ITA Online ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มาใช้เพ่ือเข้าระบบ ITA Online 2021 ได ้
   แต่ในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ทางโครงการได้ท าการยกเลิก 
Username และ Password ของ 42 เขตเดิม และ ก าหนด Username และ Password ของทั้ง 62 เขต
ขึ้นมาใหม่ ดังนั้นผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต 
จึงจ าเป็นต้องติดต่อผู้ดูแลระบบ ITA Online 2021 เพ่ือขอรับ Username และ Password เพ่ือใช้ด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
    
   Username และ Password ดังกล่าว ใช้ในการด าเนินการ ดังนี้ 
    1. ลงทะเบียนกรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบการประเมินและน าเข้าข้อมูลบุคลากร 
    2. รับช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
    2. รับช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
    3. ตรวจสอบสถานะของการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    4. ส่งข้อมูลแบบวัด OIT 
    5. แจ้งผลการประเมิน ITA Online 2021 
 
   ขั้นตอน การขอรับ Username และ Password หรือ ในกรณีที่ลืม Password ให้ผู้รับผิดชอบ
การประเมิน ITA Online ในระดับ สพท. ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ขอรับ Username และ Password ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ของผู้ดูแลระบบ ITA 
Online 2021 (ด.ช.สุจริต) 

2. ยืนยันตัวตนโดยระบุ ชื่อ-สกุล / ต าแหน่ง / ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. ผู้ดูแลระบบ ITA Online 2021 แจ้ง Username Password และเชิญเข้า OpenChat : 

ITA Online 2021 เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร    
4. ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับ สพท. เข้าระบบ ITA Online โดยใช้ 

Username และ Password ที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต หรือ 
http://ita2021.pracharath.ac.th/ 

5. น าเข้าข้อมูลตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด   
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 4. หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูล
ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่ก าหนดในคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5. สพฐ.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 

สพฐ.ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับ สพท.  
ร่วมเป็นคณะกรรมการประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส าหรับการขอรับ 
Username และ 

Password 

ส าหรับการรับ
ข่าวสารการประเมิน 
ITA Online 2021 
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ช่วงด าเนินการประเมิน 

 1. สพฐ. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ให ้สพท. 
 สพฐ.จะจัดส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ให้แก่ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online 
ในระดับ สพท. ไปที่อีเมล itauserxxx@pracharath.ac.th โดยช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ IIT จะอยู่ในลักษณะ 
URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน เข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ในระบบ ITA Online 2021 ในช่วงเวลาที่ สพฐ.ก าหนด 

 2. สพท. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้  IIT ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ 
 จากนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITA 
Online 2021 แก่บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งการประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นการสื่อสารภายใน 
เพ่ือให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าระบบและตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตนเอง 
 บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะเข้าระบบ ITA Online 2021 จาก URL หรือ QR 
Code และประเมินด้วยตนเอง โดยเมื่อเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตร
ประชาชนของตนเองก่อนท าแบบส ารวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพ่ือป้องกัน
การตอบซ้ าของผู้ใช้งานและเพ่ือให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบส ารวจใด ๆ ทั้งสิ้น 

ทั้งนี้  ผู้ รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับ สพท. จะมีหน้าที่ก ากับติดตาม 
การตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ให้ได้ตามจ านวนตัวอย่างที่ สพฐ. ก าหนด โดยสามารถเรียกดูสถานะของการตอบ
แบบวัดการรับรู้ IIT ในระบบ ITA Online 2021 

 3. สพฐ. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ให ้สพท. 
 สพฐ.จะจัดส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ให้แก่ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online 
ในระดับ สพท. ไปที่อีเมล itauserXXX@pracharath.ac.th โดยช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT จะอยู่ในลักษณะ 
URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก เข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ในระบบ ITA Online 2021 ในช่วงเวลาที่ สพฐ.ก าหนด 

 4. สพท. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้  EIT ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบ 
  จากนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเข้าระบบ ITA 
Online 2021 แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน หรือช่องทางประชาสัมพันธ์ 
อ่ืนๆ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบและตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะเข้าระบบ ITA Online 2021 จาก URL และ QR Code และ

mailto:itauserxxx@pracharath.ac.th
mailto:itauserXXX@pracharath.ac.th
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ตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง โดยเมื่อเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตัวตนด้วยการกรอกหมายเลขบัตร
ประจ าตัวประชาชนของตนเองก่อนท าแบบส ารวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชน
เพ่ือป้องกันการตอบซ้ าของผู้ใช้งานและเพ่ือให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการ
เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบส ารวจใด ๆ ทั้งสิ้น 

ทั้งนี้  ผู้ รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับ สพท. จะมีหน้าที่ก ากับติดตาม 
การตอบแบบวัดการรับรู้  EIT ให้ได้ตามจ านวนตัวอย่างที่  สพฐ. ก าหนด โดยสามารถเรียกดูสถานะของ 
การตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ในระบบ ITA Online 2021 

 5. ด าเนินการตอบค าถามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) 
 สพฐ.จะจัดส่งช่องทางการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ไปที่ อี เมล 
itauserxxx@pracharath.ac.th โดยช่องทางการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT จะเป็นช่องทาง
เฉพาะของแต่ละส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ตอบค าถามตาม 
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตามช่วงเวลาและแนวทางที ่สพฐ.ก าหนด เทา่นั้น 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมิน โดยผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online  
ในระดับ สพท. จะต้องเข้าระบบ ITA Online 2021 เพ่ือตอบค าถามตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
ของหน่วยงาน ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน
การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริม 
ความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การด าเนินการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต และ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) 
 ในกรณีที่ สพท. มีการลิงค์ข้อมูลไปยัง Google Drive ให้ ใช้ฟังก์ชั่น Code Embed หรือใช้ 
iFrame ในการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ PDF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตัวอย่างการลิงค์ข้อมูลไปยัง Google Drive โดยใช้ฟังก์ชั่น Code Embed หรือใช้ iFrame  
ในการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ PDF บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
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 แนวปฏิบัติของ สพท.  
 1.  ล็อกอินเข้ า อี เมล itauserxxx@pracharath.ac.th โดยใช้  Username และ Password  
ที่แต่ละเขตได้รับ 
 2. ตรวจสอบช่องทางการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ในกล่องจดหมาย (Inbox) 
 3. ด าเนินการตอบค าถามตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตามกรอบระยะเวลา
การประเมิน 

 ค าอธิบายการตอบค าถามตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ของ สพท. 
 1. ด าเนินการกรอกที่อยู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน (URL) ในหน้าแรกก่อนที่จะด าเนินการตอบ
ข้อค าถาม OIT โดย URL จะต้องม ีhttp:// หรือ https:// เช่น http://www.uprightschool.net 
 2 . ข้อค าถามทั้งหมดมีอยู่ 43 ข้อค าถาม (O 1 - O 43) 
 3. สพท.ด าเนินการตอบข้อค าถามโดยการให้ระบุ URL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์หลักของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สามารถระบุ URL ได้มากกว่า 1 URL ในแต่ละข้อ 
 4. เมื่อตอบครบทุกข้อค าถามแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม ส่ง เพ่ือท าการบันทึกข้อมูลลงในระบบ 
 5. ในช่วงเวลาของการด าเนินการตอบค าถามตามแบบส ารวจ OIT สพท.สามารถแก้ไขค าตอบ
หรือเปลี่ยน URL ได้ตลอดเวลา แม้ว่าจะส่งค าตอบไปแล้ว จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.59.59 น. 
 

ช่วงสรุปผลการประเมิน 
 1. ตรวจสอบ ให้คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนน  
 สพฐ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนดและให้คะแนน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับ 
ส านักงาน ป.ป.ช.  

 2. จัดท ารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  สพฐ. ด าเนินการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดท าเป็นรูปเล่มและไฟล์ดิจิทัล 
ภายหลังจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนด
และให้คะแนน รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ช.  

 3. สอบทาน กลั่นกรอง และน าเสนอผลการประเมินต่อผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. 
 เมื่อประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการสอบทาน กลั่นกรอง และน าเสนอผลการประเมิน
ต่อผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ.ก่อนประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมินต่อส านักงาน ป.ป.ช. ต่อไป 
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 4. ประกาศผลการประเมิน ITA Online และน าเสนอผลต่อ ส านักงาน ป.ป.ช. 
 สพฐ. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สาธารณชนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ได้รับทราบรวมถึงน าเสนอผลการด าเนินงานต่อ ส านักงาน ป.ป.ช. และจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัล 
เชิดชูเกียรติให้กับผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้แทนของหน่วยงาน 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 245 เขต ที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สูงสุด 10 อันดับแรก 
(Top 10 Awards) 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับ AA (Excellence 
Awards) 
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ข้อควรระวัง#1 การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดการรับรู้ IIT และ EIT สพท.จะต้องก ากับติดตามและ
ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาตอบตามระยะเวลาที่ก าหนดให้ได้มากที่สุด และไม่น้อยกว่าจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างขั้นต่ าตามท่ีสพฐ. ก าหนด 

ข้อควรระวัง#2 สพท.จะต้องท าความเข้าใจในรายละเอียดของแต่ละข้อค าถาม สอบทานข้อมูลและ
การเปิดเผยข้อมูลในการตอบค าถามให้ชัดเจนมากที่สุด โดยสามารถขอรับค าแนะน าจากคณะที่ปรึกษาการ
ประเมิน/กิจกรรมให้ค าปรึกษา (ITA Online Clinic) ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ข้อควรระวัง#3 สพท.จะต้องรักษาและคงสภาพเว็บไซต์หลักของ สพท.ให้สาธารณชนสามารถ
เข้าถึงได้ทุกช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุจ าเป็นทางเทคนิคท าให้เว็บไซต์หลักของ สพท.ไม่สามารถ
เข้าถึงได้ชั่วคราว สพท.จะต้องแก้ไขให้สามารถเข้าถึงได้โดยเร็วและภายในระยะเวลาที่ก าหนดในขั้นตอน 
การตรวจสอบการ เปิดเผยข้อมูล 

ข้อควรระวัง#4 กรณีที่ สพท.ที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลใดได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดหรือเหตุผล 
ความจ าเป็นท าให้ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่ก าหนดได้ให้  สพท. อธิบายเหตุผลความจ าเป็น 
มาอย่างละเอียด โดยจะต้อง มีสาเหตุด้านกฎหมายหรือข้อจ ากัดอันสุดวิสัยประกอบการตอบ 

ข้อควรระวัง#5 สพท. จะต้องปฏิบัติตามวิธีการประเมินและระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทุกหน่วยงาน โดยหาก สพท. ไม่ได้ปฏิบัติในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือหลายขั้นตอน จะส่งผลให้ 
ไม่ได้รับการประกาศผลการประเมินอย่างเป็นทางการ (ผลการประเมินจะแสดงสัญลักษณ์ ‘*’ ) กรณีที่ สพท.
ด าเนินการไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนที่ก าหนด มีดังนี้  

- กรณี สพท. ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าระบบ ITA Online 2021 เพ่ือกรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบการประเมิน 
ITA Online ในระดับ สพท. และน าเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ตามระยะเวลาที่ สพฐ.ก าหนด 

- กรณ ีสพท. มีจ านวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ IIT น้อยกว่าจ านวนค่าข้ันต่ าที ่สพฐ. ก าหนด และกรณีนี้
จะไม่สามารถประมวลผลคะแนนข้อค าถามและตัวชี้วัดที่ 1 – 5 ได้ 

- กรณี สพท. มีจ านวนผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ EIT น้อยกว่าจ านวนค่าขั้นต่ าที่ สพฐ. ก าหนด และกรณีนี้
จะไม่สามารถประมวลผลคะแนนข้อค าถามและตัวชี้วัดที่ 6 – 8 ได้ 

- กรณ ีสพท. ไม่ได้ตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

ข้อควรระวัง#6 การเปิดเผยข้อมูล พิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบของการเปิดเผย 
และองค์ประกอบของข้อมูล โดยจะต้องสอดคล้องตามเงื่อนไขครบถ้วนทั้ง 2 องค์ประกอบ จึงจะถือว่าเป็นการ
เปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 

องค์ประกอบของการเปิดเผย พิจารณาตามเงื่อนไข ดังนี้ 
- สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่าน URL  
- ข้อมูลเผยแพร่ที่เว็บไซต์หลักของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- ข้อมูลเผยแพร่ในหัวข้อที่สอดคล้องกับเนื้อหาของข้อมูล ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถ

เข้าใจและเข้าถึงได้  
องค์ประกอบของข้อมูล จะแตกต่างกันในแต่ละข้อตามที่ปรากฏในรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
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- ส าเนาโครงการฯ 

- ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
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โครงการ    เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่ 
    การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงาน  บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพป.ชย.2  กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
    และกลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ    นายชัยณรงค์  บรรลังเดช, นางสาวประพัฒน์  สีเนตร, นางจินตนา  คงสิม, 
    และนายนันทวัฒน์  ดวงภมร 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”  
มีพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน  
แบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล โดยมี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง“คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีกด้วย 
ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีแผนงานและโครงการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ แผนงานที่ 5.9 การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” 
เพ่ือป้องกันการทุจริต ที่กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ภายใต้กรอบ
แนวคิด “โรงเรียนสุจริต” เพ่ือสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปลูกจิตส านึก 
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะ 5 ประการของ
โรงเรียนสุจริต  
  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการด าเนินการภายใต้กรอบแผนงานบูรณาการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือเป็นการมุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยมีกิจกรรมส าคัญของการด าเนินงานที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมหลัก ได้แก่ ๑. การด าเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียน 
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สุจริต ๒. การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ๓. การด าเนินกิจกรรม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต และ ๔. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ตระหนักและให้ความส าคัญของการเตรียมการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือร่วมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุก
ภาคส่วนตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไก 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ 
 ในการนี้ จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ความส าคัญกับการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในหน่วยงาน ในสถานศึกษา วางรากฐานการปลูกจิตส านึก โดยก าหนดจุดหมายปลายทางที่มุ่งสู่การเป็น 
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข รับผิดชอบ ตอบสนองการป้องกันการทุจริต” เพ่ือให้
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในสังกัด และบุคลากรในหน่วยงาน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
รับทราบถึงแนวทางวิธีการประเมินและเตรียมความพร้อมในการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ 

2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบ 
ปลอดอบายมุข ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมและต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ
และมีเครือข่าย 
  ๒.๒ เพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
ทั้งในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและชุมชน 
  2.๓ เพ่ือยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.๔ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เข้มแข็ง 
และมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   ๓.๑.๑ โรงเรียนในสังกัด จ านวน ๒๖๒ โรงเรียน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบและวิถี
พอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการส่งเสริม
และต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบและมีเครือข่าย 
  ๓.๑.๒ บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน ๘๑ คน มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต 
ในวงกว้าง ทั้งในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและเครือข่ายชุมชน 
   ๓.๑.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีนวัตกรรมป้องกันและต่อต้านการทุจริตในระดับองค์กร 
   ๓.๑.๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล) 
ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ในระดับ “ดีเยี่ยม” 

/3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ... 
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  3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ๓.๒.๑ ร้อยละร้อยของโรงเรียนในสังกัด ได้รับการส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบ
และวิถีพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านการ 
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบและมีเครือข่ายภายนอกท่ีเข้มแข็ง 
   ๓.๒.๒ ร้อยละร้อยของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต 
ในวงกว้าง ทั้งในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและเครือข่ายชุมชน 
   ๓.๒.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีนวัตกรรมป้องกันและต่อต้านการทุจริตในระดับองค์กร 
ที่เป็นต้นแบบได ้
   ๓.๒.๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล)
มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ตามเป้าหมาย 

4. กิจกรรมส าคัญ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ ๑ การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  “โรงเรียน
สุจริต” ประกอบด้วย 
     ๑) กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย 
     ๒) กิจกรรมการด าเนินงานบริษัทสร้างการดี 4.0 
     ๓) กิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าสุจริต 
     ๔) กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice 
     ๕) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้น าเยาวชนฯ 
     ๖) กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง (Project Citizen) 
     ๗) กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ (สื่อป้องกันการทุจริต) 

ต.ค. 256๓ 
- 

ก.ย. ๒๕๖๔ 

น.ส.ประพัฒน์ สีเนตร 
และคณะ 

๒ กิจกรรมที่ ๒ การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
(Anti-Corruption Education) ประกอบด้วย 
     ๑) ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา 
     ๒) ประเมินแนวทางการน าหลักสูตรไปใช้ 
     ๓) ประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
     ๔) ประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนความซื่อสัตย์ฯ 

พ.ค. – ก.ย. 
๒๕๖๔ 

นางจินตนา คงสิม 
และคณะ 

๓ กิจกรรมที่ ๓ การด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาสุจริต ประกอบด้วย 
     ๑) ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
         ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

พ.ค. – ก.ย. 
๒๕๖๔ 

นายชัยณรงค์ บรรลังเดช 
และคณะ 

๔ กิจกรรมที ่๔ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงาน (ITA Online) ประกอบด้วย 
     ๑) ประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ๒) ประเมินสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย  

พ.ค. – ก.ย. 
๒๕๖๔ 

นายชัยณรงค์ บรรลังเดช 
นายนันทวัฒน์ ดวงภมร 

และคณะ 



5 

๕. งบประมาณ 
  งบประมาณได้รับจัดสรร จาก สพฐ. จ านวน.... ๑2๐,๐๐0….บาท  (…หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน...) 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑ กิจกรรมที่ ๑ การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  

“โรงเรียนสุจริต” ประกอบด้วย 
    

     ๑) กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายและสร้างการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา 
(ป.ป.ช. สพฐ.น้อย) 
     ๒) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้น า
เยาวชน ไม่ทนต่อการทุจริต 
     ๓) กิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้าสุจริต 
     ๔) กิจกรรมสร้างส านึกพลเมือง  

    

 กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑ อบรมให้ความรู้ จ านวน 1 วัน 
ประกอบด้วย 63 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน  
นักเรียน รวม 63 คน 

๑๖,๐๐๐  
 
 

 
 
 

 
 
 

๑) ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ส าหรับผู้เข้าอบรม  
         (63 คน X 1๓0 บาท)              เป็นเงิน 

  
 
- 

 
 

๘,๑๙0 

 
 
- 

     ๒) ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ส าหรับวิทยากร/เจ้าหน้าที่  
          (20 คน X 130 บาท)             เป็นเงิน 

  
 
- 

 
 

๒,๖๐๐ 

 
 
- 

     ๓) ค่าตอบแทนวิทยากร 5 คน ๆ 600/ชม.)  ๓,๐๐๐ - - 
     ๔) ค่าวัสดุ อุปกรณ์     ๒,๒๑๐ 

 กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒ การด าเนินงานบริษัทสร้าง 
การดี สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) 

๖,๐๐๐   
 

 

     ๑) ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ 
          (10 คน X 130 บาท)            เป็นเงิน 

  
 
- 

 
 

๑,๓๐๐ 

 
 
- 

     2) ค่าพาหนะคณะกรรมการ 
          (๕ คน X ๒๐๐ บาท)              เป็นเงิน 

  
- 

 
๑,๐๐๐ 

 
- 

     ๓) ประกวด Best Practice เงินรางวัล 
         - ชนะเลิศ                   =  2,000 บาท 
         - รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 =  1,000 บาท 
         - รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 =    500 บาท   

  
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

     ๔) ค่าวัสดุ อุปกรณ์   - - ๒๐๐ 
/๕. งบประมาณ (ต่อ)... 
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๕. งบประมาณ (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 กิจกรรมย่อยที่ ๑.๓ การถอดบทเรียน Best 

Practice ของคร ู     
๕,๘๐๐  

 
 
 

 
 

     ๑) ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ Best Practice คร ู

    (10 คน X 130 บาท)             เป็นเงิน 

  
 
- 

 
 

๑,๓๐๐ 

 
 
- 

     2) ค่าพาหนะคณะกรรมการ 
          (๕ คน X ๒๐๐ บาท)              เป็นเงิน 

  
- 

 
๑,๐๐๐ 

 
- 

     ๓) คัดเลือก Best Practice เงินรางวัล 
         - ชนะเลิศ                   =  2,000 บาท 
         - รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 =  1,000 บาท 
         - รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 =    500 บาท   

  
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 กิจกรรมย่อยที่ ๑.๔ การถอดบทเรียน Best 
Practice ของผู้บริหาร      

๖,๒๐๐  
 

 
 

 
 

      ๑) ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ Best Practice ผู้บริหาร 

    (10 คน X 130 บาท)             เป็นเงิน 

  
 
- 

 
 

๑,๓๐๐ 

 
 
- 

     2) ค่าพาหนะคณะกรรมการ 
          (๕ คน X ๒๐๐ บาท)              เป็นเงิน 

  
- 

 
๑,๐๐๐ 

 
- 

     ๓) คัดเลือก Best Practice เงินรางวัล 
         - ชนะเลิศ                   =  2,000 บาท 
         - รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 =  1,000 บาท 
         - รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 =    500 บาท   

  
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

      ๔) ค่าวัสดุ อุปกรณ์   - - ๔๐๐ 
 กิจกรรมย่อยที่ ๑.๕ สื่อสร้างสรรค์ สร้างค่านิยม

ซื่อสัตย์สุจริตให้สังคม (สื่อป้องกันการทุจริต) 
๖,๐๐๐    

      ๑) ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการคัดเลือก Best 

    (10 คน X 130 บาท)              เป็นเงิน 

  
 
- 

 
 

๑,๓๐๐ 

 
 
- 

     2) ค่าพาหนะคณะกรรมการ 
          (๕ คน X ๒๐๐ บาท)              เป็นเงิน 

  
- 

 
๑,๐๐๐ 

 
- 

 

 

/๕. งบประมาณ (ต่อ)… 
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๕. งบประมาณ (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
      ๓) คัดเลือก Best Practice เงินรางวัล 

         - ชนะเลิศ                   =  2,000 บาท 
         - รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 =  1,000 บาท 
         - รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 =    500 บาท   

  
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

      ๔) ค่าวัสดุ อุปกรณ์   - - ๒๐๐ 
 รวมงบประมาณที่ใช้กิจกรรมที่ ๑ 40,000 17,000 19,990 3,010 

๒ กิจกรรมที่ ๒ การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา (Anti-Corruption Education) 
ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมย่อย ดังนี้ 
     ๑) ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
     ๒) ประเมินแนวทางการน าหลักสูตรไปใช้ 
     ๓) ประเมินผลสัมฤทธิ์หลักสูตรต้านทุจริตฯ 
     ๔) ประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนฯ 

รอรับการจัดสรรงบประมาณ จาก สพฐ. 
ในรอบถัดไป 

๓ กิจกรรมที่ ๓ การด าเนินกิจกรรมส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุจริต ประกอบด้วย 

    

กิจกรรมย่อยที่ ๓.๑  
     ศึกษาดูงาน ณ สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ และ  
สพม.ชัยภูมิ จ านวน ๕๐ คน มีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

๑๘,๘๘0     

      ๑) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถราชการ จ านวน ๔ คัน 
         (๗๒๐ บาท X ๔ คัน)                 เป็นเงิน  - ๒,๘๘๐ - 

      ๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะศึกษาดูงาน 
         (๕๐ คน X ๒๔๐ บาท)               เป็นเงิน  

 
- 

 
๑๒,๐๐๐ 

 
- 

      ๓) ป้ายไวนิล                               เป็นเงิน  - - ๑,๐๐๐ 
      ๔) ค่าวัสดุ อุปกรณ์  - - ๓,๐๐๐ 
 กิจกรรมย่อยที่ ๓.๒  

     ประชุมวางแผนแนวทางการด าเนินงาน  
และลงนาม MOU ผู้เข้าประชุม จ านวน ๗๐ คน  

๑๓,๖๐๐    

      ๑) ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
         (๗๐ คน X ๑๓๐ บาท)              เป็นเงิน 

 
- 

 
- 

 
๙,๑๐๐ 

 
- 

      ๒) ค่าส าเนาเอกสาร                     เป็นเงิน - - - ๓,๕๐๐ 
      ๓) ป้ายไวนิล (ห้องประชุมสายทองฯ) เป็นเงิน                              - - - ๑,๐๐๐ 

 

/๕. งบประมาณ (ต่อ)… 
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๕. งบประมาณ (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 กิจกรรมย่อยที่ ๓.๓  

     อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางป้องกันการทุจริต  
ในหน่วยงาน ผู้เข้าประชุม จ านวน ๗๐ คน  

๑๕,๔๐๐    

      ๑) ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
         (๗๐ คน X ๑๓๐ บาท)              เป็นเงิน 

 
- 

 
- 

 
๙,๑๐๐ 

 
- 

      ๒) ค่าส าเนาเอกสาร                     เป็นเงิน - - - ๒,๕๐๐ 
      ๓) ป้ายไวนิล (ห้องประชุมสายทองฯ) เป็นเงิน                              - - - ๑,๐๐๐ 

     ๔) ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (ป.ป.ช.) 
         (๖๐๐ บาท X ๓ ชม.)               เป็นเงิน    - ๑,๘๐๐ - - 

      ๕) ค่าวัสดุ อุปกรณ์                      เป็นเงิน - - - ๑,๐๐๐ 
 กิจกรรมย่อยที่ ๓.๔ กิจกรรมเสวนา การสร้าง

ความรู้ และความตระหนักในมาตรการเฝ้าระวัง
การทุจริตในองค์กร 

๑๓,๖๐๐    

      ๑) ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
         (๗๐ คน X ๑๓๐ บาท)              เป็นเงิน 

 
- 

 
- 

 
๙,๑๐๐ 

 
- 

      ๒) ค่าส าเนาเอกสาร                     เป็นเงิน - - - ๓,๕๐๐ 
      ๓) ป้ายไวนิล (ห้องประชุมสายทองฯ) เป็นเงิน                              - - - ๑,๐๐๐ 
 รวมงบประมาณที่ใช้กิจกรรมที่ ๓ 6๑,๔80 1,800 42,180 ๑๗,๕00 

 กิจกรรมที่ ๔ การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA Online) 
ประกอบด้วย 
     ๔.๑ ประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ๔.๒ ประเมินสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

๕,๒๕๐    

 กิจกรรมย่อยที่ ๔.๑  
การประเมิน IIT  
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน 

    

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
        (๗๐ คน X ๒๕ บาท)               เป็นเงิน 

 
- 

 
- 

 
๑,๗๕๐ 

 
- 

 การประเมิน EIT 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 

    

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
        (๗๐ คน X ๒๕ บาท)               เป็นเงิน 

 
- 

 
- 

 
๑,๗๕๐ 

 
- 

/๕. งบประมาณ (ต่อ)… 
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๕. งบประมาณ (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
หมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
 การประเมิน OIT 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
    

      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
        (๗๐ คน X ๒๕ บาท)               เป็นเงิน 

 
- 

 
- 

 
๑,๗๕๐ 

 
- 

 รวมงบประมาณที่ใช้กิจกรรมที่ ๔.๑ 
หมายเหตุ ใช้งบประมาณจาก กิจกรรมที่ ๓ 

๕,๒๕๐ - ๕,๒๕๐ - 

 กิจกรรมย่อยท่ี ๔.๒  
     ประเมินสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย โรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล จ านวน ๔๕ โรงเรียน 

รอรับการจัดสรรงบประมาณ จาก สพฐ. 
ในรอบถัดไป 

 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ๑๓,๒๗๐    
   - กระดาษ A4                          ๓๐ รีม  - - ๓,๖๐๐ 
   - กระดาษเกียรติบัตร              ๓๐๐  แผ่น  - - ๑,๕๐๐ 
   - กรอบเกียรติบัตร (กรอบทอง)       ๒ โหล  - - ๓,๘๔๐ 
   - แฟ้มตราช้าง ขนาด 2 นิ้ว            ๑ โหล  - - ๑,๔๔๐ 
   - หมึกปริ้นเตอร์ (๔ สี)                ๒  ชุด    - - ๒,๘๙๐ 

 รวมเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ๑๘,๘๐๐ ๖๗,๔๒๐ ๓๓,๗๘๐ 

หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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6. การวัดและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือวัด 

และประเมินผล 
๖.๑ ร้อยละร้อยของโรงเรียนในสังกัด ได้รับการส่งเสริมให้เป็น 
      องค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง มีความ 
      สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข ส่งเสริมและสนับสนุน 
      การจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้าน 
      การทุจริตอย่างเป็นระบบและมีเครือข่ายภายนอก 

- การสอบถาม  
- การจัดกิจกรรม 

- แบบสอบถาม 
- รายงานการจัดกิจกรรม 

๖.๒ ร้อยละร้อยของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
      มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและเครือข่ายชุมชน 

- การสอบถาม  
- การจัดกิจกรรม 

- แบบสอบถาม 
- รายงานการจัดกิจกรรม 

๖.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีนวัตกรรมป้องกัน 
      และต่อต้านการทุจริตในระดับองค์กรที่เป็นต้นแบบได้ 

- โมเดล คู่มือการ 
  ด าเนินงาน 

- รายงานผลการ 
  ด าเนินงาน 

๖.๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินคุณธรรม 
      และความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and  
      Transparency Assessment : ITA) อยู่ในระดับ  
      “ดีเยี่ยม” ตามเป้าหมาย 

- การประเมิน - ผลการประเมิน 
  จาก สพฐ. 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 7.1 โรงเรียนในสังกัดมีรูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในการป้องกันและต่อต้าน 
การทุจริตที่หลากหลาย 
  7.2 โรงเรียนมีเครือข่ายในการเฝ้าระวังการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ให้บริการ 
ของโรงเรียน 
  7.3 บุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความรู้และมีความตระหนักในการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ 
 7.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีนวัตกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตที่เป็นต้นแบบได้ 
 
 

     (ลงชื่อ)...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                    (นายชัยณรงค์  บรรลงัเดช) 
                   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 

 
 

/(ลงชื่อ)... 
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     (ลงชื่อ)................................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นายเชษฐา  พลธรรม) 
                     ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 

 
     (ลงชื่อ)................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายปิยะวุฒิ  ดวงภมร) 
                  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 

 

     (ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายมนัส  เจียมภูเขียว) 
                     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ 

 



๑ 
 

Z 
 
 

 
ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

ที ่๑๑๓/๒๕6๔ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ดูแล จัดเก็บข้อมูลและรายงานตัวชี้วัด  

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับแก้ไข) 

........................................... 
 

   ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส        
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online 
: ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยใช้เครื่องมือในการประเมิน ๓ แบบ คือ ๑. แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ๓. แบบตรวจการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
  เพ่ือให้การรับการประเมินประสบความส าเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิ ด
ประสิทธิผลคุ้มค่าทุกตัวชี้วัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ดูแล จัดเก็บข้อมูลและรายงานตัวชี้วัดการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย  
    ๑.๑ นายมนัส  เจียมภูเขียว   ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒   ประธานกรรมการ 
    ๑.๒ นายปิยะวุฒิ  ดวงภมร    รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒  รองประธานกรรมการ 
    ๑.๓ นางสาวจุลนิต  เณรสวุรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒  กรรมการ 
    ๑.๔ นายวิจิตร  นารอง  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒  กรรมการ 
    ๑.๕ นายโกละเมด็  วรรณพิมพ์   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒  กรรมการ 
    ๑.๖ นายอาทิตย์  อุทธตรี   ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
    ๑.๗ นางนงเยาว์  เลิงนิสสยั   ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน    กรรมการ 
    ๑.๘ นายพงศกร  ธนทรัพย์พล   ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
    ๑.๙ นางนัฐรียา  ฉัตรรักษา   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กรรมการ 
    ๑.๑๐ นางสาววิภาพร  ยงเพชร  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
    ๑.๑๑ นางสรินทรา  ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ  กรรมการ 
    ๑.๑๒ นางวรัญญาภรณ์  เพชรภักด ี ผอ.กลุ่มอ านวยการ   กรรมกา ร 
    ๑.๑๓ นางศุภลักษณ์  ไปนาน  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ กรรมการ 
    ๑.๑๔ นางสาวสุนิษา  นามวิจิตร ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี    กรรมการ 
    ๑.๑๕ นายเชษฐา  พลธรรม   ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ กรรมการและเลขานุการ 

/๑.๑๖ นางจินตนา... 



๒ 
 

    ๑.๑๖ นางจินตนา  คงสิม  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
    ๑.๑๗ นางสาวประพัฒน์  สีเนตร นักวิชาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
    ๑.๑๘ นายนันทวัตน์  ดวงภมร  ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชัยภูมิ เขต ๒  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
    ๑.๑๙ นายชัยณรงค์  บรรลังเดช ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒   กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
  มีหน้าที ่ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วง 
ตามวัตถุประสงค ์     

๒. คณะกรรมการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
    ๒.๑ นายปิยะวุฒิ  ดวงภมร  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒          ประธานกรรมการ 
    ๒.๒ นายเชษฐา  พลธรรม  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  รองประธานกรรมการ 
    ๒.๓ นายบุญทรัพย์  หลักม่วง  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒  กรรมการ 
     ๒.๔ นางสาวดรุณี  อาจปรุ  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒  กรรมการ 
     ๒.๕ นางสุพัตรา  อุตรนคร  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒  กรรมการ 
    ๒.๖ นายวาทิศ  สอนกอง   ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒  กรรมการ 
     ๒.๗ นางสาวจุฬาลักษณ์  ภูปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒  กรรมการ 
    ๒.๘ นายกฤษฎาวัฒน์  ฉัตรรักษา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒  กรรมการ 
    ๒.๙ นางเทียนทอง  ประทีปเมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒  กรรมการ 
    ๒.๑๐ นางกิติมา  สมวงษา  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒  กรรมการ 
    ๒.๑๑ นางสาวณัฏฐ์ฎาพร  บัวสระ  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒     กรรมการ  
    ๒.๑๒ นางสาวศิริขวัญ  มีชัย   ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒    กรรมการ 
    ๒.๑๓ นางสาวกานต์กนิษฐ์  พรมไพร  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒    กรรมการ 
    ๒.๑๔ นายชัยณรงค์  บรรลังเดช ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒      กรรมการและเลขานุการ 
    ๒.๑๕ นางจินตนา  คงสิม  ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต ๒  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ   
    ๒.๑๖ นางสาวประพัฒน์  สีเนตร นักวิชาการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต ๒  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
    ๒.๑๗ นางสาวศรีรุ้ง  บุตตะเขียว นักทรัพยากรบุคคล สพป.ชัยภูมิ เขต ๒  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
    ๒.๑๘ นายนันทวัตน์  ดวงภมร  ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ชัยภูมิ เขต ๒  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
   มีหน้าที ่ประสาน ก ากับ ดูแล ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดทุกตัว  

๓. คณะกรรมการก ากับตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
     3.1 ผู้ก ากับตัวชี้วัด กลุ่มอ านวยการ  ประกอบด้วย  
  1) นายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2   ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
  2) นางวรัญญาภรณ์  เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอ านวยการ    ผู้ควบคุมและรับรองข้อมูล 
    3.2 ผู้ก ากับตวัชี้วัด กลุ่มนโยบายและแผน  ประกอบด้วย 
  1) นายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2   ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
  2) นางนงเยาว์  เลิงนิสสัย   ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน     ผู้ควบคุมและรับรองข้อมูล 

    /3.๓ ผู้ก ากับตัวชี้วัด กลุ่มบริหารงานบุคคล... 



๓ 
 

    3.3 ผู้ก ากับตัวชี้วัด กลุ่มบริหารงานบุคคล  ประกอบด้วย   
  1) นายวิจิตร  นารอง  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2   ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
  2) นางสาววิภาพร  ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล          ผู้ควบคุมและรับรองข้อมูล 
     3.4 ผู้ก ากับตัวชี้วัด กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย  
  1) นายปิยะวุฒิ  ดวงภมร  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2   ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
  2) นายเชษฐา  พลธรรม             ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ   ผู้ควบคุมและรับรองข้อมูล 
     3.5 ผู้ก ากับตัวชี้วัด กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ประกอบด้วย 
  1) นายวิจิตร  นารอง  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2   ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
   2) นางนัฐรียา  ฉัตรรักษา  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    ผู้ควบคุมและรับรองข้อมูล 
    3.6 ผู้ก ากับตัวชี้วัด กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ประกอบด้วย   
   1) นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2   ผู้ก ากับตัวชีวัด 
  2) นายอาทิตย์  อุทธตรี   ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ผู้ควบคุมและรับรองข้อมูล 
    3.7 ผู้ก ากับตัวชี้วัด กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประกอบด้วย   
  1) นายวิจิตร  นารอง  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2   ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
   2) นางสรินทรา  ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ           ผู้ควบคุมและรับรองข้อมูล 
    3.8 ผู้ก ากับตัวชี้วัด กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประกอบด้วย   
  1) นายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2   ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
  2) นางศุภลักษณ์  ไปนาน            ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ      ผู้ควบคุมและรับรองข้อมูล  
    3.9 ผู้ก ากับตัวชี้วัด กลุ่มกฎหมายและคดี  ประกอบด้วย   
  1) นายวิจิตร  นารอง  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2   ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
    2) นางสาวสุนิษา  นามวิจิตร ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี               ผู้ควบคุมและรับรองข้อมูล 
    3.10 ผู้ก ากับตัวชี้วัด หนว่ยตรวจสอบภายใน  ประกอบด้วย   
  1) นายมนัส  เจียมภูเขียว  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2        ผู้ก ากับตัวชี้วัด 
  2) นายพงศกร  ธนทรัพย์พล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน       ผู้ควบคุมและรับรองข้อมูล 
  มีหน้าที ่ก ากับ ติดตาม และควบคุมการจัดการข้อมูลตามตัวชี้วัด ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
    มีหน้าที่ในการจัดท า จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมส่งเอกสาร/ไฟล์งาน
ให้กับนายชัยณรงค์  บรรลังเดช ผ่านช่องทาง Line Application หรือ e-Mail ที ่

  ID Line   :  sonorchai 
  e-Mail   :  cpm2obec@gmail.com  
  เพ่ือตรวจสอบและน าเข้าข้อมูลลงในเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
ภายใต้การควบคุมและรับรองข้อมูลโดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ดังนี้  
  

1. ตัวชี้วัด ด้านการเปิดเผยข้อมูล… 



๔ 
 

1. ตัวชี้วัด ด้านการเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ประเด็น (๓๓ ข้อมูล) 
    ประเด็นที่ 1  ตัวช้ีวัดด้านข้อมูลพื้นฐาน  ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด    
    1. ด้านข้อมูลพื้นฐาน  ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัดย่อย    
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วน 

   ราชการของหน่วยงาน   
o ประกอบด้วยต าแหน่งที่ส าคัญ และการ 
   แบ่งส่วนงานภายใน เช่น กลุ่ม/หน่วย  
   และ ก.ต.ป.น. เป็นต้น 

กลุ่ม ICT 1.นายโกละเม็ด 
        วรรณพิมพ ์
2.นางศุภลักษณ์     
          ไปนาน 
 

1.นายสานิตย์ ต่ออ านาจ 
2.นายสุรศักดิ์ หมู่พราหม 
 

 
 

O2 ข้อมูล
ผู้บริหาร 

o แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด 
o แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย  
   ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รูปถ่าย  
   เบอร์โทรศัพท์และท่ีอยู่ไปรษณีย์ 
   อิเล็กทรอนิกส์ (e–Mail) 

กลุ่ม ICT 1.นายโกละเม็ด 
        วรรณพิมพ ์
2.นางศุภลักษณ์     
         ไปนาน 

1.นายสานิตย์ ต่ออ านาจ 
2.นายสุรศักดิ์ หมู่พราหม 
 

 
 

O3 อ านาจ
หน้าที่ 

o แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจ 
  ของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
 

กลุ่ม ICT 1.นายโกละเม็ด 
       วรรณพิมพ ์
2.นางวรัญญาภรณ ์
         เพชรภักด ี

1.นายสานิตย์ ต่ออ านาจ 
2.นายสุรศักดิ์ หมู่พราหม 

O4 แผน
ยุทธศาสตร์ 
หรือ 
แผนพัฒนา
หน่วยงาน 

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจ 
   ของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี   
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น  
   ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย  
   ตัวชี้วัด เป็นต้น   
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ 
   ครอบคลุม ปี พ.ศ. 256๔ 

กลุ่มนโยบายและแผน 1.นายโกละเม็ด 
        วรรณพิมพ ์
2.นางนงเยาว ์
         เลิงนิสสยั 

๑.น.ส.สุกัญญา ธุนันทา 
 

O5 ข้อมูล 
การติดต่อ 

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้   
o ที่อยู่หน่วยงาน   
o หมายเลขโทรศัพท์   
o หมายเลขโทรสาร   
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)  
o แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

กลุ่ม ICT 1.นายโกละเม็ด 
        วรรณพิมพ ์
2.นางศุภลักษณ์     
         ไปนาน 

1.นายสานิตย์ ต่ออ านาจ 
2.นายสุรศักดิ์ หมู่พราหม 

 
 
 

/1 ด้านข้อมูลพื้นฐาน (ต่อ)... 



๕ 
 

    1. ด้านข้อมูลพื้นฐาน  ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัดย่อย  (ต่อ) 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O๖ กฎหมาย 

ที่เก่ียวข้อง 
o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ 
   ด าเนินงานหรือการปฏิบัติงาน  
   ของหน่วยงาน เช่น  
   - พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
     และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
   - พรบ. ระเบียบบริหารราชการ 
     กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
     และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   - พรบ. ระเบียบข้าราชการครู 
     และบุคลากรทางการศึกษา   
     พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
   - พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545   
   - พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
     พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
   เป็นต้น 

กลุ่มกฎหมายและคดี 1.นายวิจิตร  
        นารอง 
2.น.ส.สุนิษา  
         นามวิจิตร 
 

1.นายชุติพนธ ์พรประทุม 
2.น.ส.สุนิษา นามวิจิตร 
 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ๑.นายปิยะวุฒิ 
        ดวงภมร 
๒.นายเชษฐา 
        พลธรรม 

๑.น.ส.จุฬาลักษณ์ ภปูัญญา 
๒.นายกฤษฎาวัฒน์ ฉัตรรักษา  
๓.น.ส.ศิริขวัญ มีชัย  
๔.น.ส.กานต์กนิษฐ์ พรมไพร 

 
      2. ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัดย่อย 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O๗ ข่าวประชา 

สัมพันธ์ 
o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ 
   การด าเนินงานตามอ านาจ หน้าที่ 
   หรือภารกิจของหน่วยงาน   
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี  
   พ.ศ. 256๔    

กลุ่ม ICT 1.นายโกละเม็ด 
        วรรณพิมพ ์
2.นางศุภลักษณ์     
          ไปนาน 
 

1.นายสานิตย์ ต่ออ านาจ 
2.นายสุรศักดิ์ หมู่พราหม 
 

         
         3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย  
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O๘  Q&A o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ 

   สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงาน 
   สามารถสื่อสารให้ค าตอบกับสอบถามได้  
   โดยมีลักษณะ เป็นการสื่อสารได้สองทาง  
   เช่น Web board, กล่องข้อความ  
   ถาม - ตอบ เป็นต้น   
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น 
   ได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน 

กลุ่ม ICT 1.นายโกละเม็ด 
        วรรณพิมพ ์
2.นางศุภลักษณ์     
          ไปนาน 
 

1.นายสานิตย์ ต่ออ านาจ 
2.นายสุรศักดิ์ หมู่พราหม 
 

   /๓ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (ต่อ)... 



๖ 
 

         3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (ต่อ) 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O๙ Social 

Network 
o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
   ของหน่วยงาน เช่น Facebook  
   หรือ Line หรือ Twitter  
   หรือ Instagram เป็นต้น    
o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้ 
   จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

กลุ่ม ICT 1.นายโกละเม็ด 
        วรรณพิมพ ์
2.นางศุภลักษณ์     
          ไปนาน 
 

1.นายสานิตย์ ต่ออ านาจ 
2.นายสุรศักดิ์ หมู่พราหม 
 

 

     ประเด็นที่ 2 ตัวชี้วัดด้านการบริหารงาน  ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด 
    1. ด้านแผนด าเนินงาน  ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O๑๐ แผน

ด าเนินงาน
ประจ าปี 

o แสดงแผนการด าเนินภารกิจ 
   ของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น  
   โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้  
   ระยะเวลาในการด าเนินการ เป็นต้น   
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

กลุ่มนโยบายและแผน 1.นายโกละเม็ด 
        วรรณพิมพ ์
2.นางนงเยาว ์
        เลิงนิสสยั 

๑.น.ส.สุกัญญา ธุนันทา 
 

O๑๑ รายงาน 
การก ากับ 
ติดตาม                      
การ
ด าเนินงาน 
ประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
   ตามแผนด าเนินงานประจ าปี  
o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า  
   เช่น ความก้าวหน้าการ ด าเนินการแต่ละ 
   โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 
   งบประมาณท่ีใช้ด าเนินงาน เป็นต้น   
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก  
   ของปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

กลุ่มนโยบายและแผน 1.นายโกละเม็ด 
        วรรณพิมพ ์
2.นางนงเยาว ์
        เลิงนิสสยั 

๑.น.ส.สุกัญญา ธุนันทา 
2.น.ส.อรวรรณ แซ่โอ้ว 

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ๑.น.ส.จุลนิต 
       เณรสุวรรณ 
๒.นายอาทิตย์  
       อุทธตรี   

1.นางพนดิา นูโพนทอง 
2.นายวีรศักดิ์ แสงสูข 

O12 รายงาน 
ผลการ
ด าเนินงาน 
ประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผน 
   ด าเนินงานประจ าปี   
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ 
   ด าเนินงาน เช่น ผลการด าเนินการ  
   โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่าย 
   งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
   ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น   
o เป็นรายงานผลการด าเนินงาน 
   ของปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

กลุ่มนโยบายและแผน 1.นายโกละเม็ด 
        วรรณพิมพ ์
2.นางนงเยาว ์
        เลิงนิสสยั 

๑.น.ส.สุกัญญา ธุนันทา 
2.น.ส.อรวรรณ แซ่โอ้ว 

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ๑.น.ส.จุลนิต 
       เณรสุวรรณ 
๒.นายอาทิตย์  
       อุทธตรี   

1.นางพนดิา นูโพนทอง 
2.นายวีรศักดิ์ แสงสูข 

 

  /2. ด้านการปฏิบัติงาน... 



๗ 
 

   2. ด้านการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัดย่อย 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O๑๓ คู่มือ 

หรือ
มาตรฐาน
การ
ปฏิบัติงาน 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการ 
   ปฏิบัติงาน ที่เจ้าหน้าที่ 
   ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติ  
   ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
   ทุกกลุ่ม/หน่วย 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการ 
   ปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติ  
   ภารกิจใด ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
   หรือพนักงานต าแหน่งใด ก าหนด 
   วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ อย่างไร  
   เป็นต้น 

ทุกกลุ่ม/หน่วย นายปิยะวุฒิ ดวงภมร 
๑.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
    - นางทัศนีย์ ฦาชา 

นายอาทติย์ อุทธตร ี

๒.นโยบายและแผน 
    - นางรุ่งทพิย์ เวียงชัยภูม ิ

นางนงเยาว์ เลงินิสสัย 

๓.หน่วยตรวจสอบภายใน 
    - นางนัทธมน จรูญชาต ิ

นายพงศกร ธนทรัพย์พล 

๔.กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ 
    - นายพสิุทธิ บญุชบุ 

นางนัฐรียา  ฉัตรรักษา 
 

๕.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
    - นายวาทิศ สอนกอง 
    - นางกิติมา สมวงษา 

นายเชษฐา พลธรรม 

๖.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
    - น.ส.ศรีรุ้ง บุตะเขียว 

น.ส.วิภาพร ยงเพชร 

๗.กลุ่มอ านวยการ 
    - น.ส.ชัชรีพร โพนแพงพา 

นางวรัญญาภรณ์  
             เพชรภักด ี

๘.กลุ่มพัฒนาครูฯ 
    - น.ส.จิราภรณ์ เสตะ 

นางสรินทรา  
            ประยงค์เพชร 

๙.กลุ่ม ICT 
    - นายสานติ ต่ออ านาจ 

นางศุภลักษณ์ ไปนาน 
 

๑๐.กลุ่มกฎหมายและคดี 
   - นายชุติพนธ์ พรประทุม 

น.ส.สุนิษา นามวิจิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3. ด้านการให้บริการ... 



๘ 
 

   3. ด้านการให้บริการ  ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัดย่อย 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O๑๔ คู่มือหรือ

มาตรฐาน
การ
ให้บริการ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติ 
   ที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ  
   หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับ 
   บริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน   
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ  
   เช่น คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติ 
   ส าหรับการให้บริการ ประเภทงาน 
   ให้บริการ ขั้นตอน การให้บริการ 
   แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ  
   ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ 
   และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ  
   เป็นต้น (ONE STOP SERVICE) 
 

ทุกกลุ่ม/หน่วย นายปิยะวุฒิ ดวงภมร 
๑.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
    - นางทัศนีย์ ฦาชา 

นายอาทติย์ อุทธตร ี

๒.นโยบายและแผน 
    - นางรุ่งทพิย์ เวียงชัยภูม ิ

นางนงเยาว์ เลงินิสสัย 

๓.หน่วยตรวจสอบภายใน 
    - นางนัทธมน จรูญชาติ 

นายพงศกร ธนทรัพย์พล 

๔.กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ 
    - นายพสิุทธิ บญุชบุ 

นางนัฐรียา  ฉัตรรักษา 
 

๕.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  
    - น.ส.ดรุณี อาจปร ุ
    - นายวาทิศ สอนกอง 

นายเชษฐา พลธรรม 

๖.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
    - นางประไพ ผัดวิเศษ 

น.ส.วิภาพร ยงเพชร 

๗.กลุ่มอ านวยการ 
    - น.ส.อัญภัทร มาปัสสา 

นางวรัญญาภรณ์  
             เพชรภักด ี

๘.กลุ่มพัฒนาครูฯ 
    - น.ส.จิราภรณ์ เสตะ 

นางสรินทรา  
            ประยงค์เพชร 

๙.กลุ่ม ICT 
    - นายสานติ ต่ออ านาจ 

นางศุภลักษณ์ ไปนาน 
 

๑๐.กลุ่มกฎหมายและคดี 
   - นายชุติพนธ์ พรประทุม 

น.ส.สุนิษา นามวิจิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   /3. ด้านการให้บริการ (ต่อ)...   



๙ 
 

   3. ด้านการให้บริการ (ต่อ) 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O๑๕ ข้อมูล 

เชิงสถิติ 
การ 
ให้บริการ 

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการ 
   ของหน่วยงาน  
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 
   ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 256๔ 

ทุกกลุ่ม/หน่วย นายปิยะวุฒิ ดวงภมร 
๑.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
    - นางทัศนีย์ ฦาชา 

นายอาทติย์ อุทธตร ี

๒.นโยบายและแผน 
    - นางรุ่งทพิย์ เวียงชัยภูม ิ

นางนงเยาว์ เลงินิสสัย 

๓.หน่วยตรวจสอบภายใน 
    - นางนัทธมน จรูญชาติ 

นายพงศกร ธนทรัพย์พล 

๔.กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ 
    - นายพสิุทธิ บญุชบุ 

นางนัฐรียา  ฉัตรรักษา 
 

๕.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
    - น.ส.ดรุณี อาจปร ุ
    - นายวาทิศ สอนกอง 

นายเชษฐา พลธรรม 

๖.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
    - นางประไพ ผัดวิเศษ 

น.ส.วิภาพร ยงเพชร 

๗.กลุ่มอ านวยการ 
    - น.ส.อัญภัทร มาปัสสา 

นางวรัญญาภรณ์  
             เพชรภักด ี

๘.กลุ่มพัฒนาครูฯ 
    - น.ส.จิราภรณ์ เสตะ 

นางสรินทรา  
            ประยงค์เพชร 

๙.กลุ่ม ICT 
    - นายสานติ ต่ออ านาจ 

นางศุภลักษณ์ ไปนาน 
 

๑๐.กลุ่มกฎหมายและคดี 
   - นายชุติพนธ์ พรประทุม 

น.ส.สุนิษา นามวิจิตร 

O๑๖ รายงานผล
การส ารวจ
ความพึง
พอใจการ
ให้บริการ 

o แสดงผลส ารวจความพึงพอใจ 
   การให้บริการของหน่วยงาน   
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 256๓ 

กลุ่มอ านวยการ ๑.นายโกละเม็ด 
            วรรณพิมพ์ 
๒.นางวรัญญาภรณ ์
            เพชรภักด ี

1.นายพลาวุธ ชยัสงคราม 
2.น.ส.เกษสุดา ทิวจนัทึก 

O๑๗ E–Service o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก 
   สามารถขอรับบริการกับหน่วยงาน  
   ผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือช่วย 
   อ านวยความสะดวกแกผู้ขอรับ 
   บริการ  
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยัง 
   ช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก  
   ของหน่วยงาน 

กลุ่ม ICT 1.นายโกละเม็ด 
            วรรณพิมพ์ 
2.นางศุภลักษณ์  
            ไปนาน 
 

1.นายสานิตย์ ต่ออ านาจ 
2.นายสุรศักดิ์ หมู่พราหม 
 

/ประเด็นที่ ๓ ตัวช้ีวัดด้านการบริหารเงินงบประมาณ... 



๑๐ 
 

   ประเด็นที่ 3 ตัวชี้วัดด้านการบริหารเงินงบประมาณ  ประกอบด้วย 2  ตัวชี้วัด 
   1. ด้านแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O๑๘ แผนการ 

ใช้จ่าย 
งบประมาณ
ประจ าปี 

o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
   ของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ  
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น  
   งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ  
   การจัดสรรงบประมาณตามประเภท 
   รายการใช้จ่าย เป็นต้น   
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ๑.น.ส.จุลนิต  
        เณรสุวรรณ 
๒.นายอาทิตย์  
        อุทธตรี 

1.นางพนดิา นูโพนทอง 
2.นายวีรศักดิ์ แสงสุข 
 

O๑๙ รายงาน 
การก ากับ
ติดตาม  
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
รอบ  
6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
   ตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจ าปี   
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น  
   ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  
   เป็นต้น   
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก  
   ของปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ๑.น.ส.จุลนิต  
        เณรสุวรรณ 
๒.นายอาทิตย์  
        อุทธตรี 

1.นางกนิษฐา กิ่งนอก 
2.นายวีรศักดิ์ แสงสุข 
 

  
  

O๒๐ รายงานผล
การใช้จ่าย 
งบประมาณ
ประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนการ 
   ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี   
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่าย 
   งบประมาณ เช่น ผลการ ใช้จ่าย 
   งบประมาณ ปญัหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
   ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย เป็นต้น   
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 256๓ 

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ๑.น.ส.จุลนิต  
        เณรสุวรรณ 
๒.นายอาทิตย์  
        อุทธตรี 

1.นางพนดิา นูโพนทอง 
2.นายวีรศักดิ์ แสงสุข 
 

  
 

 
   2. ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ประกอบด้วย 4 ตัวชีว้ัดย่อย 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O๒๑ แผนการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
หรือ
แผนการ           
จัดหาพัสดุ 

o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ 
   จัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้อง 
   ด าเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
   จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
   พ.ศ. 2560    
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ๑.น.ส.จุลนิต  
        เณรสุวรรณ 
๒.นายอาทิตย์  
        อุทธตรี 

1.นางกนิษฐา กิ่งนอก 
2.นายวีรศักดิ์ แสงสุข 
 

  /2. ด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ  (ต่อ)... 



๑๑ 
 

  2. ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  (ต่อ) 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O๒๒ ประกาศ 

ต่าง ๆ 
เกี่ยวกับ 
การจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือ 
การจัดหา
พัสดุ 

o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้อง 
   ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อ 
   จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
   พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน  
   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ๑.น.ส.จุลนิต  
        เณรสุวรรณ 
๒.นายอาทิตย์  
        อุทธตรี 

1.นางกนิษฐา กิ่งนอก 
2.นายวีรศักดิ์ แสงสุข 

 

O๒๓ สรุปผล 
การจัดซื้อ
จัดจ้าง  
หรือการ
จัดหาพัสดุ
รายเดือน 

o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
   ของหน่วยงาน (แบบ สขร.๑)   
o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
   เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง  
   ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้ 
   เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการ 
   คัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่ 
   คัดเลือกโดยสรุป เลขที่ และวันที่ 
   ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อ 
   หรือจ้าง เป็นต้น   
o จ าแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการ 
   จัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใด ให้เผยแพร่ 
   ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)    
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย  
   ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 256๔ 

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ๑.น.ส.จุลนิต  
        เณรสุวรรณ 
๒.นายอาทิตย์  
        อุทธตรี 

1.นางกนิษฐา กิ่งนอก 
2.นายวีรศักดิ์ แสงสุข 
 

O๒๔ รายงานผล
การจัดซื้อ
จัดจ้าง  
หรือ 
การจัดหา
พัสดุ
ประจ าปี 

o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน   
o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณท่ีใช้ 
   ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค  
   ข้อเสนอแนะ เป็นต้น   
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 256๓ 

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ๑.น.ส.จุลนิต  
        เณรสุวรรณ 
๒.นายอาทิตย์  
        อุทธตรี 

1.นางกนิษฐา กิ่งนอก 
2.นายวีรศักดิ์ แสงสุข 
 

 
 
 
 
 

/ประเด็นที่ ๔ ตัวช้ีวัดด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล... 



๑๒ 
 

    ประเด็นที่ 4 ตัวชี้วัดด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด  
  

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O๒๕ นโยบาย 

การบริหาร 
ทรัพยากร
บุคคล 

o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหาร 
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับ 
   ในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
o แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหาร 
   และพัฒนาทรัพยากรบุคลที่มีจุดมุ่งหมาย 
   หรือวัตถุประสงค ์เพ่ือก่อให้เกิดการ 
   บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส 
   และมีคุณธรรม 
o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหาร 
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหาร 
   สูงสุด ที่ก าหนดในนามของหน่วยงาน 

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑.นายวิจิตร นารอง 
๒.น.ส.วิภาพร ยงเพชร 1.นางอัมพร เมตตา 

2.นางชเนตตี ช านาญ 
๓.น.ส.ศรีรุ้ง บุตะเขียว 
๔.นางสุภาวดี วิเศษสัตย์ 
๕.นางธัญญารัตน ์
            ประกายเพชร 
 

O26 การ
ด าเนินการ
ตามนโยบาย 
การบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
o แสดงการด าเนินการตามนโยบาย 
   หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร 
   บุคคล เช่น การวางแผนก าลังคน  
   การสรรหาคนดี คนเก่ง เพ่ือปฏิบัติงาน 
   ตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนา 
   บุคลากร การสร้างทางก้าวหน้า  
   ในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
   การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
   การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
   การส่งเสริมจริยธรรม และรักษาวินัย 
   ของบุคลากรในหน่วยงาน 
o เป็นการด าเนินการที่มีความสอดรับ 
   กับนโยบาย หรือแผนการบริหาร 
   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือเป็นไป 
   ตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบาย 
   การบริหารทรัพยากรบุคคล  
   ตามข้อ O๒๕   

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑.นายวิจิตร นารอง 
๒.น.ส.วิภาพร ยงเพชร 1.นางอัมพร เมตตา 

2.นางชเนตตี ช านาญ 
๓.น.ส.ศรีรุ้ง บุตะเขียว 
๔.นางสุภาวดี วิเศษสัตย์ 
๕.นางธัญญารัตน ์
            ประกายเพชร 
 

กลุ่มพัฒนาครูฯ ๓.นางสรินทรา 
         ประยงค์เพชร ๑.น.ส.ขนิษฐา ฐานสมบัต ิ

กลุ่มกฎหมายและคดี ๔.น.ส.สุนิษา  
         นามวิจิตร 
 

๑.นายชุติพนธ์ พรประทุม 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ๕.นายเชษฐา พลธรรม 
๑.นางสุพัตรา อุตรนคร 
๒.นางจินตนา คงสิม 
๓.น.ส.จุฬาลักษณ์ ภูปญัญา 

 
 
 
 
 

/ประเด็นที่ 4 ตัวช้ีวัดด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ต่อ)...  



๑๓ 
 

    ประเด็นที่ 4 ตัวชี้วัดด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ต่อ)...  
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O๒๗ หลักเกณฑ์

การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ดังนี้  
o การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   
o การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร   
o การพัฒนาบุคลากร   
o การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  
o การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ 
   ก าลังใจ  
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑.นายวิจิตร นารอง 
๒.น.ส.วิภาพร ยงเพชร ๑.น.ส.ศศิธร พงษ์พิมาย 

๒.นางอัมพร เมตตา 
๓.นางชเนตตี ช านาญ 
๔.น.ส.ศรีรุ้ง บุตะเขียว 
๕.นางธัญญารัตน ์
            ประกายเพชร 

กลุ่มพัฒนาครูฯ นางสรินทรา  
         ประยงค์เพชร 1.น.ส.ขนิษฐา ฐานสมบัต ิ

O28 รายงานผล
การบริหาร
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 
ประจ าปี 

o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร 
   บุคคล 
o มีข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินการ 
   เช่น  
   - ผลการด าเนินการตามนโยบาย 
     การบริหารทรัพยากรบุคคล  
   - ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนา 
     ทรัพยากรบุคคล 

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑.นายวิจิตร นารอง 
๒.น.ส.วิภาพร ยงเพชร ๑.น.ส.ศศิธร พงษ์พิมาย 

๒.นางอัมพร เมตตา 
๓.นางชเนตตี ช านาญ 
๔.น.ส.ศรีรุ้ง บุตะเขียว 
๕.นางธัญญารัตน ์
            ประกายเพชร 

กลุ่มพัฒนาครูฯ นางสรินทรา  
         ประยงค์เพชร 1.น.ส.ขนิษฐา ฐานสมบัต ิ

 

    ประเด็นที่ 5 ตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมความโปร่งใส  ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด 
    1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย 
   

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O๒๙ แนวปฏิบัติ 

การจัดการ 
เรื่อง
ร้องเรียน
การทุจริต 
และ
ประพฤติ 
มิชอบ 

o แสดงคู่มือหรือแนวทางการด าเนินการ 
   ต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริต 
   และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  
   ของหน่วยงาน   
o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน  
   เช่น  
   - รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอก 
     จะท าการร้องเรียน  
   - รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการ 
     จัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่ 
   รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ เป็นต้น 

กลุ่มกฎหมายและคดี ๑.นายวิจิตร นารอง 
๒.น.ส.สุนิษา  
            นามวิจิตร 

1.นายชุติพนธ ์พรประทุม 
2.น.ส.สุนิษา นามวิจิตร 

/1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ต่อ)... 



๑๔ 
 

   1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ต่อ) 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O๓๐ ช่องทาง 

แจ้งเรื่อง
ร้องเรียน 
การทุจริต
และ
ประพฤติ  
มิชอบ 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ 
   แจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
   และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
   ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์  
   โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป  
   เพ่ือเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้ง 
   เบาะแส และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนว 
   ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
   และประพฤติมิชอบ 
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง 
   ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน 

กลุ่มกฎหมายและคดี ๑.นายวิจิตร นารอง 
๒.น.ส.สุนิษา  
            นามวิจิตร 

1.นายชุติพนธ์ พรประทุม 
2.น.ส.สุนิษา นามวิจิตร 

กลุ่ม ICT นางศุภลักษณ์ ไปนาน 
 1.นายสานิตย์ ต่ออ านาจ 

2.นายสุรศักดิ์ หมู่พราหม 
 

O31 ข้อมูล 
เชิงสถิติ 
เรื่อง
ร้องเรียน 
การทุจริต
และ
ประพฤติ 
มิชอบ
ประจ าปี 

o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
   และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
   ของหน่วยงาน   
o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการ 
   เรื่องร้องเรียน เช่น จ านวนเรื่อง  
   เรื่องท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ เรื่องท่ีอยู่ 
   ระหว่างด าเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มี 
   เรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)   
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 
   ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 256๔ 

กลุ่มกฎหมายและคดี ๑.นายวิจิตร นารอง 
๒.น.ส.สุนิษา  
            นามวิจิตร 

1.นายชุติพนธ์ พรประทุม 
2.น.ส.สุนิษา นามวิจิตร 

 
 

   2. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม  ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O๓๒ ช่องทาง 

การรับฟัง 
ความคิดเห็น 

o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ 
   แสดงความคิดเห็นต่อการ ด าเนินงาน 
   ตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจ 
   ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางออนไลน์   
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทาง 
   ข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

กลุ่ม ICT ๑.นายโกละเม็ด 
         วรรณพิมพ์ 
๒.นางศุภลักษณ์  
          ไปนาน 
 

1.นายสานิตย์ ต่ออ านาจ 
2.นายสุรศักดิ์ หมู่พราหม 
 

กลุ่มอ านวยการ ๑.นายโกละเม็ด 
         วรรณพิมพ์ 
๒.นางวรัญญาภรณ ์
            เพชรภักด ี

๑.นายพลาวุธ ชยัสงคราม 

 

  /2. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม (ต่อ)... 



๑๕ 
 

   2. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม  (ต่อ) 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O๓๓ การเปิด

โอกาส 
ให้เกิดการ 
มีส่วนร่วม 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรม 
   ที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน 
   ได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ 
   ด าเนินงานตามภารกิจ 
   ของหน่วยงาน  เช่น  
   - ร่วมวางแผน  
   - ร่วมด าเนินการ   
   - ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
   - ร่วมติดตามประเมินผล  
   เป็นต้น    
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 256๔ 

ทุกกลุ่ม/หน่วย นายปิยะวุฒิ ดวงภมร 
๑.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
    - นางทัศนีย์ ฦาชา 

นายอาทติย์ อุทธตร ี

๒.นโยบายและแผน 
    - นางรุ่งทพิย์ เวียงชัยภูม ิ

นางนงเยาว์ เลงินิสสัย 

๓.หน่วยตรวจสอบภายใน 
    - นางนัทธมน จรูญชาติ 

นายพงศกร ธนทรัพย์พล 

๔.กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ 
    - นายพสิุทธิ บญุชบุ 

นางนัฐรียา  ฉัตรรักษา 
 

๕.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  
    - นางเทียนทอง ประทีปเมือง 
    - น.ส.ณัฏฐ์ฎาพร บัวสระ 

นายเชษฐา พลธรรม 

๖.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
    - นางธัญญารัตน์  
                  ประกายเพชร 

น.ส.วิภาพร ยงเพชร 

๗.กลุ่มอ านวยการ 
    - นายพลาวุธ ชัยสงคราม 

นางวรัญญาภรณ์  
             เพชรภักด ี

๘.กลุ่มพัฒนาครูฯ 
    - นางขนษิฐา ฐานสมบัต ิ

นางสรินทรา  
            ประยงค์เพชร 

๙.กลุ่ม ICT 
    - นายสานติ ต่ออ านาจ 

นางศุภลักษณ์ ไปนาน 
 

๑๐.กลุ่มกฎหมายและคดี 
   - นายชุติพนธ์ พรประทุม 

น.ส.สุนิษา นามวิจิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ๒. ตัวช้ีวัด ด้านการป้องกันการทุจริตฯ... 



๑๖ 
 

 ๒. ตัวชี้วัด ด้านการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ประเด็น (๑๐ ข้อมูล) 
     ประเด็นที่ 1 การด าเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต  ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด 
      1. เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย 
   

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O๓๔ เจตจ านง

สุจริต           
ของผู้บริหาร 

o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือค าม่ันว่าจะ 
   ปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่าง 
   ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม 
   หลักธรรมาภิบาล โดยจัดท าอย่างน้อย  
   2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
o ด าเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
   ของหน่วยงาน 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ๑.นายปิยะวุฒิ  
          ดวงภมร 
๒. นายเชษฐา  
          พลธรรม 

1.นายชัยณรงค์ บรรลังเดช 
 
 

กลุ่ม ICT ๑.นายโกละเม็ด 
         วรรณพิมพ์ 
๒.นางศุภลักษณ์ ไปนาน 

๑.นายสานิต ต่ออ านาจ 
๒.นายสุรศักดิ์ หมู่พราหม 

O35 การมี 
ส่วนร่วม 
ของผู้บริหาร 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง 
   ถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด 
   คนปัจจุบัน   
o เป็นการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง 
   ให้เห็นถึงการใหค้วามส าคัญกับการ 
   ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน 
   ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส   
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 256๔ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ๑.นายปิยะวุฒิ  
          ดวงภมร 
๒. นายเชษฐา  
          พลธรรม 

1.นายชัยณรงค์ บรรลังเดช 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ ๑.นายวิจิตร นารอง 
๒.นางนัฐริยา  
          ฉัตรรักษา 

๑.น.ส.ประพัฒน์ สีเนตร 
๒.นายพิสุทธิ บุญชุบ 
 

 
   2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย 
   

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O๓๖ การประเมิน

ความเสี่ยง 
การทุจริต
ประจ าปี 

o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการ 
   ด าเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจ 
   ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการ 
   ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน 
   กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน   
o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน  
   เช่น  
   - เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับ 
     ของความเสี่ยง  
   - มาตรการและการด าเนินการในการ 
     บริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น   
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 256๔ 

กลุ่มกฎหมายและคดี ๑.นายวิจิตร นารอง 
๒.น.ส.สุนิษา  
          นามวิจิตร 
 

1.นายชุติพนธ์ พรประทุม 
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน นายพงศกร 

          ธนทรัพย์พล ๑.นางนทัธมน จรูญชาต ิ
 
กลุ่มอ านวยการ (เพิ่ม)  

 

/2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต   (ต่อ)... 



๑๗ 
 

   2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  (ต่อ) 
   

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O๓๗ การ

ด าเนินการ
เพ่ือจัดการ 
ความเสี่ยง
การทุจริต 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง 
   ถึงการจัดการความเสี่ยง ในกรณีท่ีอาจ 
   ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการ 
   ขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตน 
   กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน   
o เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการ 
   ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ  
   ด าเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง 
   ตามข้อ O36   
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 256๔ 

กลุ่มกฎหมายและคดี ๑.นายวิจิตร นารอง 
๒.น.ส.สุนิษา  
          นามวิจิตร 
 

1.นายชุติพนธ์ พรประทุม 
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน นายพงศกร 

          ธนทรัพย์พล ๑.นางนทัธมน จรูญชาติ 
 

กลุ่มอ านวยการ (เพิ่ม)  
 

 
   3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O๓๘ การ

เสริมสร้าง
วัฒนธรรม 
องค์กร 

o แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรม 
   ที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม 
   องค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
   มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน 
   อย่างซื่อสัตย์ สุจริตอย่างชัดเจน  
   ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม   
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 256๔ 

ทุกกลุ่ม/หน่วย นายปิยะวุฒิ ดวงภมร 
๑.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
    - นางทัศนีย์ ฦาชา 

นายอาทติย์ อุทธตร ี

๒.นโยบายและแผน 
    - นางรุ่งทพิย์ เวียงชัยภูม ิ

นางนงเยาว์ เลงินิสสัย 

๓.หน่วยตรวจสอบภายใน 
    - นางนัทธมน จรูญชาติ 

นายพงศกร ธนทรัพย์พล 

๔.กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ 
    - น.ส.ประพฒัน์ สีเนตร 

นางนัฐรียา  ฉัตรรักษา 
 

๕.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  
    - นางจนิตนา คงสิม 
    - นายชัยณรงค์ บรรลังเดช 

นายเชษฐา พลธรรม 

๖.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   - นางธัญญารัตน์ ประกายเพชร 

น.ส.วิภาพร ยงเพชร 

๗.กลุ่มอ านวยการ 
    - นายพลาวุธ ชัยสงคราม 

นางวรัญญาภรณ์  
             เพชรภักด ี

๘.กลุ่มพัฒนาครูฯ 
    - นางขนษิฐา ฐานสมบัติ 

นางสรินทรา  
            ประยงค์เพชร 

๙.กลุ่ม ICT 
    - นายสานติ ต่ออ านาจ 

นางศุภลักษณ์ ไปนาน 
 

๑๐.กลุ่มกฎหมายและคดี 
   - นายชุติพนธ์ พรประทุม 

น.ส.สุนิษา นามวิจิตร 

 



๑๘ 
 

   4. แผนการป้องกันการทุจริต  ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O๓๙ แผนปฏิบัติ

การป้องกัน
การทุจริต
ประจ าปี 

o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์ 
   เพ่ือป้องกันการทุจริต หรือพัฒนาด้าน 
   คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน   
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น  
   - โครงการ  
   - กิจกรรม  
   - งบประมาณ  
   - ช่วงเวลาด าเนินการ  
   เป็นต้น   
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ๑.นายปิยะวุฒิ  
           ดวงภมร 
๒.นายเชษฐา  
           พลธรรม 

๑.นางจินตนา คงสิม 
๒.นายชัยณรงค์ บรรลังเดช 
 
 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ 1.นายวิจิตร นารอง 

2.นางนัฐริยา  
          ฉัตรรักษา 

๑.น.ส.ประพัฒน์ สีเนตร 

O40 รายงาน 
การก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินการ
ป้องกัน 
การทุจริต  
ประจ าปี
รอบ  
6 เดือน 

o แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
   ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   ตามข้อ O๓๙ 
o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น  
   - ความก้าวหน้าการด าเนินการ  
     แต่ละโครงการ/กิจกรรม 
   - รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน  
   เป็นต้น   
o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ๑.นายปิยะวุฒิ  
           ดวงภมร 
๒.นายเชษฐา  
           พลธรรม 

๑.นางจินตนา คงสิม 
๒.นายชัยณรงค์ บรรลังเดช 
 
 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ 1.นายวิจิตร นารอง 

2.นางนัฐริยา  
          ฉัตรรักษา 

๑.น.ส.ประพัฒน์ สีเนตร 

O41 รายงาน 
ผลการ
ด าเนินการ 
ป้องกัน 
การทุจริต
ประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ 
  การป้องกันการทุจริต   
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ  
   เช่น  
   - ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม     
   - ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
   - ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ   
   - ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย        
   เป็นต้น   
o ใช้รายงานผลการด าเนินงาน  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ๑.นายปิยะวุฒิ  
           ดวงภมร 
๒.นายเชษฐา  
           พลธรรม 

๑.นางจินตนา คงสิม 
๒.นายชัยณรงค์ บรรลังเดช 
 
 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ 1.นายวิจิตร นารอง 

2.นางนัฐริยา  
          ฉัตรรักษา 

๑.น.ส.ประพัฒน์ สีเนตร 

  
 

    
 
 
 
 
 
 
 

/ประเด็นที่ 2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตฯ...   



๑๙ 
 
 

    ประเด็นที่ 2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด 
   

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O๔๒ มาตรการ

ส่งเสริม
คุณธรรม 
และความ
โปร่งใส
ภายใน 
หน่วยงาน 

o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน 
   คุณธรรมและความโปร่งใส ในการ 
   ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
   การศึกษาออนไลน์ ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 256๓    
o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ 
   แต่ละตัวชี้วัด เช่น  
   - ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง  
     หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข 
     โดยเร่งด่วน  
   - ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น  
   - แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ 
     ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน  
     ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด  
   เป็นต้น   
o มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อน 
   การส่งเสริมคุณธรรมและความ 
   โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  
   ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ 
   ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียด 
   ต่าง ๆ เช่น     
   - การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่ 
     เกี่ยวข้อง  
   - การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการ 
     ปฏิบัติ  
   - การก าหนดแนวทางการก ากับ  
     ติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติ 
   - การรายงานผล  
   เป็นต้น 

ทุกกลุ่ม/หน่วย นายปิยะวุฒิ ดวงภมร 
๑.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
    - นางสาวเกตุสริน ดวงแก้ว 

นายอาทติย์ อุทธตร ี

๒.นโยบายและแผน 
    - นางรุ่งทพิย์ เวียงชัยภูม ิ

นางนงเยาว์ เลงินิสสัย 

๓.หน่วยตรวจสอบภายใน 
    - นางนัทธมน จรูญชาติ 

นายพงศกร ธนทรัพย์พล 

๔.กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ 
    - น.ส.ประพฒัน์ สีเนตร 

นางนัฐรียา  ฉัตรรักษา 
 

๕.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  
    - นางจนิตนา คงสิม 
    - นายชัยณรงค์ บรรลังเดช 

นายเชษฐา พลธรรม 

๖.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
    - นางธัญญารัตน์  
               ประกายเพชร 

น.ส.วิภาพร ยงเพชร 

๗.กลุ่มอ านวยการ 
    - นายพลาวุธ ชัยสงคราม 

นางวรัญญาภรณ์  
             เพชรภักด ี

๘.กลุ่มพัฒนาครูฯ 
    - น.ส.จิราภรณ์ เสตะ 

นางสรินทรา  
            ประยงค์เพชร 

๙.กลุ่ม ICT 
    - นายสานติ ต่ออ านาจ 

นางศุภลักษณ์ ไปนาน 
 

๑๐.กลุ่มกฎหมายและคดี 
   - นายชุติพนธ์ พรประทุม 

น.ส.สุนิษา นามวิจิตร 

 
 
 
 
 
 

/ประเด็นที่ 2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  (ต่อ)... 



๒๐ 
 

    ประเด็นที่ 2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  (ต่อ) 
   

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 
O๔๓ การ

ด าเนินการ
ตาม 
มาตรการ
ส่งเสริม
คุณธรรม 
และความ
โปร่งใส
ภายใน 
หน่วยงาน 

o แสดงผลการด าเนินการ 
   ตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
   และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   
o มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการ 
   เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความ  
   โปร่งใสภายในหน่วยงาน 
   ในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติ 
   อย่างเป็นรูปธรรม     
o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 256๔ 

ทุกกลุ่ม/หน่วย นายปิยะวุฒิ ดวงภมร 
๑.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
    - นางสาวเกตุสริน ดวงแก้ว 

นายอาทติย์ อุทธตร ี

๒.นโยบายและแผน 
    - นางรุ่งทพิย์ เวียงชัยภูม ิ

นางนงเยาว์ เลงินิสสัย 

๓.หน่วยตรวจสอบภายใน 
    - นางนัทธมน จรูญชาติ 

นายพงศกร ธนทรัพย์พล 

๔.กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ 
    - น.ส.ประพฒัน์ สีเนตร 

นางนัฐรียา  ฉัตรรักษา 
 

๕.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  
    - นางจนิตนา คงสิม 
    - นายชัยณรงค์ บรรลังเดช 

นายเชษฐา พลธรรม 

๖.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
    - นางธัญญารัตน์  
               ประกายเพชร 

น.ส.วิภาพร ยงเพชร 

๗.กลุ่มอ านวยการ 
    - นายพลาวุธ ชัยสงคราม 

นางวรัญญาภรณ์  
             เพชรภักด ี

๘.กลุ่มพัฒนาครูฯ 
    - น.ส.จิราภรณ์ เสตะ 

นางสรินทรา  
            ประยงค์เพชร 

๙.กลุ่ม ICT 
    - นายสานติ ต่ออ านาจ 

นางศุภลักษณ์ ไปนาน 
 

๑๐.กลุ่มกฎหมายและคดี 
   - นายชุติพนธ์ พรประทุม 

น.ส.สุนิษา นามวิจิตร 

       
  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันก าหนดเวลาในการขอรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ITA Online ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ และบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์กับทางราชการ 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป 
      

     สั่ง ณ วันที่     ๑    เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.  256๔ 
 

         



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


