


 



                                
                      ปฏิญญาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 

                               ………………………………. 

            คณะผูบริหารการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 

ขอใหคํามั่นสัญญาตอพันธกรณี ในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ ดวยการ

ขับเคลื่อนโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่

การศึกษา ดังนี้ 

            1. เราจะรวมกันปองกันและตอตานการทุจ ริตทุก รูปแบบ 

            2. เราจะปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตย สุจริต ใหเปนวิถีชีวิต  

ในสํ านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา  สถานศึ กษา  สั งคมและชุมชน 

            3. เราจะสรางเครือขาย ความซ่ือสัตยสุจริต ระหวางสถานศึกษา  

องคกร และหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหเปนรูปธรรมและมีความย่ังยืน 

           ทั้งนี้เพื่อธํารงชาติไทยใหสถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัฐตกิาล 







































กําหนดการ 
ประชุมเชิงปฏบิตักิารเสริมสร้างคณุธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนนิงานของ 
สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสงขลา เขต 2 (เขตสุจรติ) ปี 2563 

ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2563 
ณ ห้องประชมุราชพฤกษ์ สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสงขลา เขต 2 

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

วันที่ 28  พฤษภาคม  2563 
           08.00 – 08.30 น.    ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม 
                                            - ผู้เขา้รับการอบรมสัมมนาร่วมร้องเพลงชาติไทย 
                                            - พิธีกรรมทางศาสนา สวดมนต์ ไหว้พระ 
                                            - กล่าวคําปฏิญญาเขตสุจริต 
           08.30 – 09.00 น.   พิธีเปิด 
                                            - ประกาศเจตจํานงการบริหารงาน สพป.สงขลา เขต 2 
                                            - บรรยายพิเศษ 
                                              โดย นายปราโมทย์ ส่งสิงห์  ผอ.สพป.สงขลา เขต 2  
         09.00 – 10.00 น.  - ความเป็นมาของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
                                             โดย นายทวีรัตน์  เทพนะ  และคณะ  
         10.00 – 12.00 น.  - เกณฑ์การประเมิน ITA ประจําปีงบประมาณ 2563 
                                           - วิธีการประเมิน 
                                           - ขั้นตอนการประเมิน 
                                             โดย  นายทวีรัตน์  เทพนะ  และคณะ                 
         13.00 – 15.30 น.         – ศึกษาคู่มือการประเมิน ITA ประจําปีงบประมาณ 2563 
                                              โดย  นายทวีรัตน์  เทพนะ  และคณะ                 
         15.30 – 16.30 น.         – กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
                                              โดย  นายทวีรัตน์ เทพนะ และคณะ      
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วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 
  08.30 – 12.00 น. - แนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
                                            ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                          - การตรวจสอบข้อมูลผลการเผยแพร่สู่สาธารณะ 
                                          - ช้ีแจงมาตรการ/แนวทางการปฏิบัติงาน 
                                    โดย นายทวีรัตน์  เทพนะ  และคณะ 

         13.00 – 15.30 น. - แบ่งกลุม่ work shop สอบทาน ปรับปรุง และจัดทดทํามาตรการ/ 
                                            แนวทางการปฏิบัติงาน 
                                            โดย นายทวีรัตน์  เทพนะ  และคณะ 

          15.30 – 16.30 น.      – กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และนาํเสนอ 
                                            โดย นายทวีรัตน์  เทพนะ  และคณะ 

 

 
            
หมายเหตุ  เวลา 10.00 10.30 น. และ เวลา 14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
              เวลา 12.00 – 13.00 น.                                  รบัประทานอาหารกลางวัน 
              กําหนดการน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
สิ่งที่ต้องเตรียมมาใช้ในการประชุม   
      วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 
               -  ข้อมูลเพ่ือจัดทําตัวช้ีวัดของแต่ละกลุ่มที่ได้รับมอบหมายในการเผยแพรบ่นเว็บไซต์    
               วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 
               -  คู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม 
               -  คอมพิวเตอร์พกพาและอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงอุปกรณ์สนับสนุนการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 

 

 











บัญชีมอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดทําการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) 

แนบท้ายคําสั่ง สพป.สข.2 ที ่............./2563 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รบัผดิชอบ ผู้กาํกบั/ดแูล 

และตรวจสอบ
การรายงาน 

หมายเหต ุ

ข้อมูลพืน้ฐาน   
o1 โครงสร้าง -แสดงแผนผัง แสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 

-ประกอบด้วยตําแหน่งที่สําคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น กลุ่ม หน่วย องค์คณะบุคคล 
เป็นต้น 
 

นิตย์ชาภัค พิษณุ  อํานวยการ 

  o2 ข้อมูลผู้บริหาร -แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน 
-ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้า
หน่วยงาน และผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน 
 

นิตย์ชาภัค พิษณุ  อํานวยการ 

o3 อํานาจหน้าที่ -แสดงข้อมูลหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนด 
 

นิตย์ชาภัค พิษณุ  อํานวยการ 

o4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ 
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

-แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี 
-มีข้อมลูรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น 
-เป็นแผนทีม่ีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2563 
 

อัญชิษฐา 
 

อนุชาติ  
 
 

แผน 

o5 ข้อมูลการติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ 
-ที่อยู่หน่วยงาน/หมายเลขโทรศัพท์/หมายเลขโทรสาร/ทีอ่ยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์ 
 (e-mail)/แผนที่ตั้งหน่วยงาน 
 

ดารณี/ธภฤกศ พิษณุ  อํานวยการ 



           2 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รบัผดิชอบ ผู้กาํกบั/ดแูล 
และตรวจสอบ
การรายงาน 

หมายเหต ุ

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น 
 -พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 -พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
 -พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 -พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
 -พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม เป็นต้น 

เจ้าหน้าที่ทุกคน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ทุกกลุ่ม 

ข่าวประชาสัมพนัธ ์   
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ -แสดงข้อมูลขา่วสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของ

หน่วยงาน 
-เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2563 

ดารณี/ธภกฤศ พิษณุ อํานวยการ 

การปฏสิัมพนัธ์ข้อมูล   
o8 Q&A -แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสาร

ให้คําตอบกับสอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่อง
ข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น 
-สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

ทวีรัตน์/วิมลลักษณ์ นางสุวรรณ ี ทางไกล 

o9 Social Network -แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook หรือ Line หรือ Twitter หรือ 
Instagram เป็นต้น 
-สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

ทวีรัตน์/วิมลลักษณ์ นางสุวรรณ ี ทางไกล 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รบัผดิชอบ ผู้กาํกบั/ดแูล 
และตรวจสอบ
การรายงาน 

หมายเหต ุ

แผนดําเนนิงาน   
o10 แผนดําเนินงาน

ประจําปี 
-แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น 
โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ เป็นต้น 
-เป็นแผนทีม่ีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

อัญชิษฐา อนุชาติ แผน 

o11 รายงานการกํากับ
ติดตาม การดําเนินงาน 
ประจําปี รอบ 6 เดือน 

-แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี 
-มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน เป็นต้น 
-เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สมบูรณ์/กริษฐา อนุชาติ/กริษฐา 
 

แผน/
การเงิน 

o12 รายงานการดําเนินงาน
ประจําปี 

-แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี 
-มีข้อมลูรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน เช่น ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
-เป็นรายงานผลการดําเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

สมบูรณ์ อนุชาติ แผน 

การปฏบิตังิาน   
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 
-แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
-มีข้อมลูรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สําหรับเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานตําแหน่งใด กําหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น 

เจ้าหน้าที่ทุกคน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ทุกคน 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รบัผดิชอบ ผู้กาํกบั/ดแูล 
และตรวจสอบ
การรายงาน 

หมายเหต ุ

การใหบ้ริการ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกบัการใหบ้รกิาร)   
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการ

ให้บริการ 
-แสดงคู่มือหรอืแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการ
ขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน 
-มีข้อมลูรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติสําหรับการให้บรกิาร 
ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการให้บรกิาร ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ให้บริการ และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น 

ธุรการกลุ่มทุกคน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ทุกกลุ่ม 

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

-แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 
-เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ธุรการกลุ่มทุกคน ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ทุกกลุ่ม 

o16 รายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ 

-แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอํานาจหน้าที่ หรือภารกิจของหน่วยงาน 
-เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

นางดารณ ี นายพิษณุ อํานวยการ 

o17 E-Service -แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอํานาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ 
-สามารถเข้าถงึหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

นางดารณ ี
น.ส.ปารมี 
 

นายพิษณุ อํานวยการ 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รบัผดิชอบ ผู้กาํกบั/ดแูล 
และตรวจสอบ
การรายงาน 

หมายเหต ุ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําป ี   
o18 แผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจําปี 
-แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี 
-มีข้อมลูรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม
ประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น 
-เป็นแผนทีม่ีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

กริษฐา 
อัญชิษฐา 

ศุภวัฒน์ 
อนุชาติ 

การเงิน/ 
แผน 

o19 รายงานการกํากับ
ติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณ รอบ 6 
เดือน 

-แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
-มีข้อมลูรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น 
-เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กริษฐา 
 

ศุภวัฒน์ 
 

การเงิน/ 
แผน 

o20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี 

-แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 
-มีข้อมลูรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
-เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กริษฐา 
สมบูรณ์ 

ศุภวัฒน์ 
อนุชาติ 

การเงิน/ 
แผน 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสัด ุ   
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือแผนการจัดหาพัสดุ 
-แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

วรณัน 
ศิวาภรณ์ 

ศุภวัฒน์ 
กริษฐา 

การเงิน 

o22 ประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

-แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจดัซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

วรณัน 
ศิวาภรณ์ 

ศุภวัฒน์ 
กริษฐา 

การเงิน 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รบัผดิชอบ ผู้กาํกบั/ดแูล 
และตรวจสอบ
การรายงาน 

หมายเหต ุ

o23 สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน 

-แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
-มีข้อมลูรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการ
ซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลอืก
โดยสรุป เลขทีแ่ละวันที่ของสญัญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น 
-จําแนกข้อมลูเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง 
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

วรณัน 
ศิวาภรณ์ 

ศุภวัฒน์ 
กริษฐา 

การเงิน 

o24 รายงานผลการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหา
พัสดุประจําปี 

-แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
-มีข้อมลูรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 
-เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

วรณัน 
ศิวาภรณ์ 

ศุภวัฒน์ 
กริษฐา 

การเงิน 

การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบคุคล 
o25 นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
-แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปรง่ใสและมีคุณธรรม 
-เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กําหนดในนามของ
หน่วยงาน 
-เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เพียรเพ็ญ 
นุชาดา 
กชนิกา 
 

เพียรเพ็ญ 
กชนิกา 

บุคคล/ 
พัฒนาครูฯ 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รบัผดิชอบ ผู้กาํกบั/ดแูล 
และตรวจสอบ
การรายงาน 

หมายเหต ุ

o26 การดําเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

-แสดงการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกําลังคน การ
สรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลการ การสรา้งทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล 
การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรกัษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น 
-เป็นการดําเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือ
เป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 
-เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

นุชาดา/สุจารี 
นวรัตน์/กชนิกา 
นวรัตน์/ปราโมทย์ 
 

เพียรเพ็ญ/กชนิกา 
ปราโมทย์ 

บุคคล 
พัฒนาครูฯ 
กฎหมาย 
 

o27 หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรพัยากร
บุคคล 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
-หลักเกณฑ์การสรรหาและคดัเลือกบุคลากร 
-หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
-หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
-หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
-หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ 
-เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  

กชนิกา/ชนิศา 
สุจารี/ นวรัตน์ 

กชนิกา/เพียรเพ็ญ พัฒนาครูฯ 
บุคคล 

o28 รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรพัยากร
บุคคลประจําปี 

-แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
-มีข้อมลูรายละเอียดของการดําเนินการ เช่น ผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 
-เป็นรายงานผลการดําเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

กชนิกา 
เพียรเพ็ญ 

กชนิกา 
เพียรเพ็ญ 

พัฒนาครูฯ 
บุคคล 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รบัผดิชอบ ผู้กาํกบั/ดแูล 
และตรวจสอบ
การรายงาน 

หมายเหต ุ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
o29 แนวปฏิบัติการจัดการ

เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 

-แสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
-มีข้อมลูรายลเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการ
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาดําเนินการ เป็นต้น 

ปราโมทย์ ปราโมทย์ กฎหมาย 

o30 ช่องทาง 
แจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 

-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
-สามารถเข้าถงึหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

ปราโมทย์ ปราโมทย์ กฎหมาย 

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมชิอบ
ประจําปี 

-แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
-มีข้อมลูความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จํานวนเรื่อง  เรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 
เรื่องที่อยู่ระหว่างดําเนินการ เป็นต้น (กรณไีม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) 
-เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ปราโมทย์ ปราโมทย์ กฎหมาย 

การเปดิโอกาสใหเ้กดิการมีส่วนร่วม   

o32 ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น 

-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
-สามารถเข้าถงึหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

ทวีรัตน์ 
วิมลลักษณ์ 

สุวรรณี ทางไกลฯ 

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ
มีส่วนร่วม 

-แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมทีแ่สดงถึงการเปิดโอกาสให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียได้มีสว่นร่วม
ในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น 
-เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

วรณัน/ณิชาภา 
อัญชิษฐา 
 

ชนภรณ์/อนุชาติ 
กริษฐา 
 

ทุกกลุ่ม 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รบัผดิชอบ ผู้กาํกบั/ดแูล 
และตรวจสอบ
การรายงาน 

หมายเหต ุ

o34 เจตจํานง
สุจริตของ
ผู้บริหาร 

-แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรอืคําสั่งว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทําอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
-ดําเนินการโดยผู้บริหารสูงสดุคนปัจจุบันของหน่วยงาน 

กาญจนา/ศศิมน กาญจนา 
 

ส่งเสริมฯ 

o35 การมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร 

-แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมทีแ่สดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจบุัน 
-เป็นการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และ
ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
-เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กาญจนา/ศศิมน กาญจนา ส่งเสริมฯ 

การประเมินความเสี่ยงเพือ่การปอ้งกันการทุจรติ   
o36 การประเมิน

ความเสี่ยงการ
ทุจริตประจําปี 

-แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
-มีข้อมลูรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการ
และการดําเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 
-เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

นวรัตน์/สุมาลี 
 

ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ทุกกลุ่ม 

o37 การดําเนินการ
เพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการ
ทุจริต 

-แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมทีแ่สดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
-เป็นกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคลอ้งกับมาตรการหรือการดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความ
เสี่ยงตามข้อ O36 
-เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

นวรัตน์/สุมาลี ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ทุกกลุ่ม 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   
o38 การเสริมสร้าง

วัฒนธรรม
องค์กร 

-แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมทีแ่สดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน 
-เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กาญจนา/ศศิมน กาญจนา ส่งเสริมฯ 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รบัผดิชอบ ผู้กาํกบั/ดแูล 
และตรวจสอบ
การรายงาน 

หมายเหต ุ

แผนป้องกนัการทุจรติ   
o39 แผนปฏิบัติการ

ป้องกันการ
ทุจริตประจําปี 

-แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน 
-มีข้อมลูรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดําเนินการ เป็นต้น 
-เป็นแผนทีม่ีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กาญจนา/ศศิมน กาญจนา ส่งเสริมฯ 

  o40 รายงานการ
กํากับติดตาม
การดําเนินการ
ป้องกันการ
ทุจริต 
ประจําปีรอบ 
6 เดือน 

-แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
-มีข้อมลูรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน เป็นต้น 
-เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กาญจนา/ศศิมน กาญจนา ส่งเสริมฯ 

o41 รายงานผล
การดําเนินการ
ป้องกันการ
ทุจริตประจําปี 

-แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
-มีข้อมลูรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ เช่น ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสมัฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
-ใช้รายงานผลการดําเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กาญจนา/ศศิมน นางกาญจนา ส่งเสริมฯ 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดขอ้มูลที่เผยแพร่ ผู้รบัผดิชอบ ผู้กาํกบั/ดแูล 
และตรวจสอบ
การรายงาน 

หมายเหต ุ

มาตรการส่งเสริมความโปรง่ใสและป้องกนัการทุจรติภายในหน่วยงาน   
o42 มาตรการ

ส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ภายใน
หน่วยงาน 

-แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
-มีข้อมลูรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น 
-มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคลอ้งตาม
ผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวขอ้ง การกําหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการกํากับ ติดตาม ให้นําไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

นวรัตน์/สุจารี 
ศรีวิภา/ศศิมน 
อนุชาติ/ณิชจรีย์ 
กริษฐา/ปราโมทย์ 
 

ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ทุกกลุ่ม 

o43 การดําเนินการ
ตามมาตรการ
ส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส
ภายใน
หน่วยงาน 

-แสดงผลการดําเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
-มีข้อมลูรายละเอียดการนํามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
-เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

นวรัตน์/สุจารี 
ศรีวิภา/ศศิมน 
อนุชาติ/ณิชจรีย์ 
กริษฐา/ปราโมทย์ 

ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ทุกกลุ่ม 

 



                    ระเบียบวาระการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
                  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจําปีงบประมาณ 2563 
                                                          ครั้งที่ 1 / 2563 
                                      วันพุธที่  20  พฤษภาคม  2563   เวลา  10.00  น. 
                     ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
                                                 ................................... 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                       1.1  ........................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
                       1.2  ........................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
ระเบยีบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

-ไม่ม-ี 

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

      3.1  ความเป็นมาโครงการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงานของ
สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2563   
            ด้วยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน 
ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเคร่ืองมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้าง
ความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ช่ือว่า “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA)” เป็นกลยุทธ์ที่สําคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3  
(พ.ศ.2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดําเนินการ 
โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม และที่ผ่านมาพบว่า  
หลายหน่วยงานนําการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบ 
ในการพัฒนาและยกระดับการบริหารการจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการให้บริการและการอํานวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรม 
ผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานมีการประกาศข้ันตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 



       2 
 
            3.2 แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
                               เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ามารับการประเมินได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างเช่ือมโยงและ
ต่อเน่ือง และทําให้เห็นพัฒนาการในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างชัดเจน โดยมี 
การปรับปรุงในรายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็นการประเมินเล็กน้อย เพ่ือแก้ไขปรับปรุง
ข้อจํากัดของการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
         3.3  เกณฑ์การประเมิน 
                               เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จําแนกออกเป็น 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
                                 1. การปฏิบัติหน้าที่ 
                                 2. การใช้งบประมาณ 
                                 3. การใช้อํานาจ 
                                 4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
                                 5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
                                 6. คุณภาพการดําเนินงาน 
                                 7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
                                 8. การปรับปรุงระบบการทํางาน 
                                 9. การเปิดเผยข้อมูล 
                                 10. การป้องกันการทุจริต 
 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
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                          3.4 รายละเอียดการประเมิน 
                                - แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency 
Assessment: IIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวช้ีวัดที่ 1 – 5 
                                - แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวช้ีวัดที่ 6 – 8 
                                - แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวช้ีวัดที่ 9 – 10 ประกอบด้วย 
                                   ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวช้ีวัดย่อย (33 ข้อมูล) 
                                   ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัด (10 ข้อมลู) 
                                 - เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
                                   เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จําแนกออกเป็น 3 เคร่ืองมอื ดังน้ี 
                                   1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายใน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมิน
ระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวช้ีวัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ 
การใช้อํานาจ การใช้ทรัพย์สนิของทางราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
                                   2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียภายนอก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมิน
ระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ในตัวช้ีวัดคุณภาพการดําเนินงาน 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทํางาน 
                                   3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับ 
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวช้ีวัดการเปิดเผยข้อมูล 
และการป้องกันการทุจริต 
                                    กลุม่ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
                                    1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สําหรับแบบ IIT) 
                                     ผู้มีส่วนได้สว่นเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้ังแต่
ระดับผู้บริหาร ผู้อํานวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทํางานให้กับหน่วยงาน 
มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่แจ้งจํานวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online 2020 
                                      การกําหนดขนาดตัวอย่างขั้นตํ่า เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 
50 ตัวอย่าง กรณีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน จํานวนน้อยกว่า 50 คน ให้เก็บข้อมูลจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด 
                                      การเก็บข้อมูลตัวอย่าง  ผูม้ี่ส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตนเอง 
 

                                   2. ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สําหรับแบบ EIT) 
                                      ผู้มสี่วนได้สว่นเสียภายนอก  หมายถึง  ผูบ้ริหารสถานศกึษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นับต้ังแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เป็นต้นมา 
                                      การกําหนดขนาดตัวอย่างขั้นตํ่า  เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  
ไม่น้อยกว่า 50 ตัวอย่าง 
                                     การเก็บตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง 
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                               3. เว็บไซต์สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สําหรับแบบ OIT) 
                                   เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เขา้รับการประเมินทั้งหมด  
และไม่มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ดูแลระบบของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ในการตอบแบบสํารวจ
หน่วยงานละ 1 ชุด 
                                   การตอบแบบสํารวจ OIT ในแต่ละข้อคําถาม ใหผู้้ดูแลระบบของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระบุ URL ของหน้าใดหน้าหน่ึงบนเว็บไซต์หลักของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเช่ือมโยงไปสู่แหล่งทีอ่ยู่
ของการเปิดเผยข้อมูล โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถระบุ URL ได้มากกว่า 1 URL ในแต่ละข้อ 
                                  กรณีที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อจํากัดหรือเหตุผลความจําเป็น ทําให้เผยแพร่
ข้อมูลได้ไม่ตรงตามรายละเอียดที่กําหนดหรือไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่กําหนดตามแบบสํารวจ  
OIT ได้  ให้หน่วยงานอธิบายเหตุผลความจําเป็นประกอบโดยละเอียด 
........................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
 
3.5  คะแนนและระดับผลคะแนน ต้ังแต่ ปี 2558 – 2562 ปรากฏ ดังน้ี 
        ปี 2558    คะแนน   73.34      - 
        ปี 2559    คะแนน   65.80  ค่าพัฒนา   - 7.54 
        ปี 2560    คะแนน   83.67  ค่าพัฒนา   +17.87 
        ปี 2561    คะแนน   70.85  ค่าพัฒนา   -12.82 
        ปี 2562    คะแนน   81.10  ค่าพัฒนา   +10.25 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 
ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 

                      4.1  พิจารณามอบหมายตัวช้ีวัด (รายละเอียดตามร่างบัญชีมอบหมายการจัดทําการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ) 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม  ........................................................................................................................................................... 
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ระเบยีบวาระที่ 5   เรื่องอ่ืน ๆ 

  5.1 ............................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
 

  5.2 ........................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
 

  5.3 ........................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
 
ที่ประชุม  ...............................................................................................................................................................  
 
 






















