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คำนำ 

 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ใช้ใน
การศึกษารายละเอียดและเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประกอบด้วย เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA ข้อมูลพื้นฐาน
ของการประเมิน ระเบียบวิธีในการประเมิน หลักเกณฑ์การประเมินผล ประเด็นในการประเมิน และวิธีการ
ประเมินผ่านระบบ ITA Online ทั้งนี้เพื่อให้การประเมินบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่กำหนดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ได้พัฒนาเครื่องมือการในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งถือเป็น
จุดเริ่มต้นในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร จนนำไปสู่การขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจนประสบผลสำเร็จ  
      อย่างไรก็ตาม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่ได้มุ่งเนน้ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เข้ารับการ
ประเมินปฏิบัติเพียงเพื่อให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้นแต่มุ่งหวังให้หน่วยงานได้มีการปรับปรุง
พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน มีการดำเนินงานที่มุ่งให้
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
หน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนงานบูรณาการต่อ ประพฤติมิชอบ 
เพ่ือเป็นการมุ่งตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.
2561 - 2580) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนการปฏิรูปประเทศต้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบาย
เสริมสร้างความมั ่นคงของชาติจากภัยการทุจริต ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

สารบัญ 
                              หน้า 
 
คำนำ                                                                                                                         

 

ก 

สารบัญ ข 
บทที่ 1 บทนำ...............................................................................................................  
          ความเป็นมา…………………………………………………………………………………………. 
          แนวทางการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565………….. 
 บทที่ 2 เกณฑ์การประเมิน........………………………………………………………………………… 
          รายละเอียดตัวชี้วัด IIT.………………………………………………………………………….. 
          รายละเอียดตัวชี้วัด EIT ….…………………………………………………………………….. 
          รายละเอียดตัวชี้วัด OIT ................................................................................. 
 บทที่ 3 ระเบียบวิธีการประเมิน……….…...................................................................... 
 บทที่ 4 ขั้นตอนการประเมิน.....……….…...................................................................... 

         บทที่ 5 ผลการประเมิน.............……….…...................................................................... 
         บทที่ 6 การดำเนินการตามมาตรการาส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน  
                   หน่วยงาน ............................................................................................. ......... 

3 
3 
5 
6 
6 

15 
19 
32 
37 
41 

 
52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

บทที่ ๑  
ความเป็นมา  
 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า  "การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการคำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA)" เป็นกล
ยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการคำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ให้เป็น "มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก" ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดย
มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการคำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและที่ ผ่านมาพบว่า 
หลายหน่วยงานนำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปเป็นกรอบ 
ในการพัฒนาและยกระดับกรบริหารการจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน ให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรม
ผ่านการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีการประกาศขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการอย่างชัดเจน 
นอกจากนี้ ในด้านบริหารจัดการในหน่วยงาน ก็ยังพบว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการป้องกันในประเด็นที่
อาจเป็นความเสี่ยงหรือเป็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบนหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และสามารถยับยั้งการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อ
หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่าว ก็จะทำให้การทุจริตในภาพรวม 
ของประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายใน
หน่วยงานในภาพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

 การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ ่ง โดยได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่ข้าร่วมเป็นอย่างดี และได้รับเสียงสะท้อนว่าการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการคำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้มีการ
ตรวจสอบและสอบทานตนเอง มีการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วนที่ยังขาดตก
บกพร่อง มีการพฒันาระบบงานให้เกิดความโปร่งใส มีการปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ธรรมทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงานและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 
 ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการคำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนด
เป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 - 2580) โดยในระยะแรก(พ.ศ. 2561 - 2565) กำหนดค่าเป้าหมายให้
หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากจะเป็นหน่วยงานระดับกรมที่รับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจากสำนักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่นำ เครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ไปขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัด โดย
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 225 เขต 
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อย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้พัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการ
ประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในกรจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล 
โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลาจริง (Real-time system) และการประเมินมีประสิทธิภาพ ลดภาระงาน
ค้านเอกสาร (Paperless) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมินโดยปรับปรุงระบบการเก็บขอ้มูล 
ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินให้เกิดการ
สนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีกรรับรู ้การทุจริตของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยได้
สังเคราะห์ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื ่อนำไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index: CP) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น และพัฒนาเกณฑ์การประเมินให้สามารถ
ป้องกันกรทุจริตเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการเครื่องมือส่งเสริมด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส จากหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความช้ำซ้อนของการคำเนินการ และ
มุ่งเน้นการร่วมดำเนินการขับเคลื่อนด้านธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศ ส่งผลให้หน่วยงานราชการที่
ได้รับการประเมินได้ประโยชน์จากการประเมิน และนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน และได้รับประโยชน์ในมุมของการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร โดยเฉพาะการแสดงให้สังคม 
และสาธารณชนรับรู้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
อย่างไร และการดำเนินการตังกล่าว ไม่เป็นต้นทุนหรือภาระของหน่วยงานมากเกินไปรวมทั้งต้องไม่เป็นภาระ
กับบุคคลที่เข้าร่วมกระบวนการประเมินด้วย 
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แนวทางการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
 

 สำหรับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุง พัฒนา
อย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง และทำให้เห็นพัฒนาการในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐได้
อย่างชัดเจน โดยมีการปรับปรุงในรายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็นการประเมินเล็กน้อย 
เพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อจำกัดของการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ส่งผลต่อการกำหนดกลไกและกระบวนการในการ
ขับเคลื ่อนแนวทางการประเมิน ITA Online ในปีนี ้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จึงได้
ออกแบบระบบเพื่อให้สามารถรองรับการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดทั้งหมด 245 เขต ได้
พัฒนาแอปพลิเคชั่น ITA 2022 เพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถใช้งานได้
บนโทรศัพท์มือถือโดยแอปพลิเคชั่นจะอำนวยความสะวกในการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ตลอดจน
ประกาศผลการประเมินได้ทันที ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการนำผลที่ได้จากการประเมิน ITA Online มาใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาหน่วยงานในอนาคต   

 ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาจำเป็นที่จะต้องศึกษาเอกสารคู่มือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้
ให้เกิดความเข้าใจ รวมถึงศึกษาขั้นตอนการประเมิน กรอบระยะเวลา ดำเนินการ และการใช้งานระบบ ITA 
Online เพ่ือให้การประเมินบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 
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บทที่ ๒ เกณฑ์การประเมิน 
 

 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
  1) การปฏิบัติหน้าที่ 
  2) การใช้งบประมาณ 
  3) การใช้อำนาจ 
  4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
  5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  6) คุณภาพการดำเนินงาน 
  7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
  8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
  9) การเปิดเผยข้อมูล 
  10) การป้องกันการทุจริต 

รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด IIT  
 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(Internal Integrity and Transparency Assessment 
: IIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 1 - ตวัชี้วัดที่ 5 ประกอบด้วย 

 ตัวช้ีวัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่  
 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความ
โปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไป
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวรวมไปถึงการปฏิบัติงาน
อย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงานทั้งในกรณีที่แลกกับ
การปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี  หรือแม้แต่
กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอกซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิด 
การรับสินบนได้ในอนาคต 

 ตัวช้ีวัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๖ ข้อ ดังนี้  
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้
มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

เป็นไปตามข้ันตอนที่กำหนด     
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด     
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้
มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่าง
เท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร  

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

มุ่งผลสำเร็จของงาน     
ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว     
พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง     

 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I4 บ ุคลากรในหน่วยงานของท ่าน ม ีการเร ียกร ับสิ่ ง
ดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การ
อนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการหรือไม่   

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

เงิน     
ทรัพย์สิน     
ประโยชน์อื ่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลด
ราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น  

    

 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I5 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ 
โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับ
สิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่   

น้อย
ที่สุด

หรือไม่
มีเลย 

น้อย มาก มาก
ที่สุด 

เงิน     
ทรัพย์สิน     
ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความ
บันเทิง เป็นต้น  
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่
บุคลากรภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่   

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

เงิน     
ทรัพย์สิน     
ประโยชน์อื ่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลด
ราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น  

    

 
 ตัวช้ีวัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ  
  เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากร ภายในหน่วยงานต่อการ
ดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน งบประมาณนับตั้งแต่การ
จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื ้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิก
จ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลาค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย  นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
 
 ตัวช้ีวัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๖ ข้อ ดังนี้  

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I7  ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของ
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด   

    

 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
น้อยที่สุด

หรือไม่มีเลย 
น้อย มาก มากที่สุด 

I8  หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึง
ประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด   

    

คุ้มค่า     
ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้     
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I9  หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด   

    

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I10  บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินเป็น
เท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเดินทาง 
ฯลฯ มากน้อยเพียงใด    

    

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I11  หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การ จัดหาพัสดุ 
และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้  มากน้อย
เพียงใด 

    

โปร่งใส ตรวจสอบได้       

เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง     

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I12  หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด      

    

 สอบถาม     
 ทักท้วง     
 ร้องเรียน     
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ตัวช้ีวัดที่ 3   การใช้อํานาจ 

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน  หน่วยงานต่อการใช้อํานาจของ
ผู้บังคับบัญชาของตนเอง  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน  การประเมินผล  การปฏิบัติงาน               
การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม  และไม่เลือกปฏิบัติ  รวมไป
ถึงการใช้อํานาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทําในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา  หรือทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  
นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคล  ที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอํานาจ  การซื้อ
ขายตําแหน่ง หรือการเอ้ือผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 

ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้อํานาจ  ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน  6  ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I13  ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่                  
จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม  มากน้อยเพียงใด 

    

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I14  ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน                   
จาก ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม  มากน้อยเพียงใด 

    

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I15  ผู้บังคับบัญชาของท่าน  มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  หรือการให้ทุนการศึกษา           
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I16  ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทําธุระส่วนตัว         
ของผู้บังคับบัญชา  มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I17  ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทําในสิ่งที่                   
ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต  มากน้อยเพียงใด 

    

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I18  การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้  มากน้อยเพียงใด 

    

 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอํานาจ       

 มีการซื้อขายตําแหน่ง     

 เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง     

 

ตัวช้ีวัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน  ต่อการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน  ในการนำทรัพย์สินของราชการของ
หน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น  และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ  ทั้งการยืม
โดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน  ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการใน
การขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก  นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ  รวมไปถึง
หน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแล  และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย  

 

ตัวชี้วัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ประกอบด้วยข้อคำถาม  จำนวน  6 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I19  บุคลากรในหน่วยงานของท่าน  มีการเอาทรัพย์สินของ
ราชการไปเป็นของส่วนตัว  หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I20  ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ        
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านมีความสะดวก           
มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I21  ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ 
ปฏิบัติงาน  บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการขอ 
อนุญาตอย่างถูกต้อง  มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I22  บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน  มีการนำทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้  โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง                  
จากหน่วยงานของท่าน  มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I23  ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน  เกี่ยวกับการ
ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  มากน้อยเพียงใด 

    

 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I24  หน่วยงานของท่าน  มีการกำกับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์สินของราชการ  เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการ
นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  กลุ่ม  หรือพวกพ้อง มากน้อย
เพียงใด 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน  ต่อการแก้ไขปัญหา           
การทุจริตของหน่วยงาน  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุด  ในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างจริงจัง  โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ  และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน  เพื่อให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม  รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตของหน่วยงานที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย  และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้
บุคลากรภายในในการร้องเรียน  เมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย  นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมี
กระบวนการ เฝ้าระวัง  ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน  รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ  จากทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน  เพ่ือป้องกันการทุจริต  

ตัวชี้วัดที่ 5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ประกอบด้วยข้อคําถาม  จํานวน  6  ข้อ  ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I25  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน  ให้ความสำคัญ
กับการต่อต้านการทุจริต  มากน้อ เพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I26  หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่      

 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริต           
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 

    

 จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปราม                
การทุจริตของหน่วยงาน 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I27  หน่วยงานของท่านมีปัญหาการทุจริต  ที่ยังไม่ได้รับ
การแก้ไข  มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ : หากท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ "มากที่สุด" 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I28  หน่วยงานของท่าน  มีการดำเนินการดังต่อไปนี้                  
ต่อการทุจริตในหน่วยงาน  มากน้อยเพียงใด 

    

 เฝ้าระวังการทุจริต     
 ตรวจสอบการทุจริต     

 ลงโทษทางวินัย  เมื่อมีการทุจริต     

หมายเหตุ : หากหน่วยงานของท่านไม่มีการทุจริต  จึงทำให้ไม่มีการลงโทษทางวินัย ให้ตอบ "มากที่สุด" 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I29   หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของ           
ฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน                       
ไปปรับปรุงการทำงาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
มากน้อยเพียงใด  

    

หมายเหตุ : ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ฝ่ายตรวจสอบภายนอก 
หมายถึง หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I30  หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริต ที่จะเกิดขึ้นใน
หน่วยงานของท่าน  ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้  อย่างไร   

    

 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก     
 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้     
 มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา     
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง     
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รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด EIT 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT)  ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 6 - ตัวชี้วัดที่ 8 ประกอบด้วย 

ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน 

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานต่อการคุณภาพการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  โดยยึด
หลักตามมาตรฐาน  ขั้นตอน  และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ  ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา  ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล  ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีคุณธรรมและยังประเมินการรับรู้ เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย  นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน
และการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก  
ไม่มีการ เอ้ือประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการดำเนินงาน  ประกอบด้วยข้อคำถาม  จำนวน  5  ข้อ  ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e1  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน  ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

    

 เป็นไปตามข้ันตอนที่กําหนด     

 เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด     
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e2  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืนๆ อย่างเท่าเทียมกัน
มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e3  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  มีการปิดบังหรือ
บิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ/ ให้บริการแก่ท่าน
มากน้อยเพียงใด 

    

 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
e4  ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา  ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
ที่ท่านติดต่อ  ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการ
ปฏิบัติงาน  การอนุมัติ  อนุญาต  หรือให้บริการ  หรือไม่ 

  

 เงิน    

 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้  เช่น  การลดราคา                 
การให้ความบันเทิง เป็นต้น 

  

หมายเหตุ : เป็นการให้ที่นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกำหนด  เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e5  หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  มีการดำเนินงานโดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก                    
มากน้อยเพียงใด   

    

 
ตัวช้ีวัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน  ในเรื่อง
ต่างๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย  สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน  โดยข้อมูลที่เผยแพร่
จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชน   
ควรรับทราบ  รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งคำติชม
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ  และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของ
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เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย  ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วยข้อคำถาม  จำนวน  5 ข้อ  ดังนี้  

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e6  การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
มีลักษณะดังต่อไปนี้  มากน้อยเพียงใด 

    

 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน      

 มีช่องทางหลากหลาย     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e7   หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงาน หรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e8  หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ  หรือไม่ 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e9  หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  มีการชี้แจงและตอบคำถาม 
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน 
มากน้อยเพียงใด  

    

 

หมายเหตุ : หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากท่ีสุด” 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e10  หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ร้องเรียนการทุจริตของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่ 

    

 
ตัวช้ีวัดที่ 8  การปรับปรุงระบบการทำงาน 

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง  พัฒนาหน่วยงาน           
ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของ หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  รวมไปถึงการนำเทคโนโลยี           
มาใช้ในการดำเนินงาน  เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ ้น  โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู ้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน  เพื่อให้สอดคล้องกับ                  
ความต้องการด้วย  ทั้งนี้  นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว  ยังควรให้
ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย 

 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ประกอบด้วยข้อคำถาม  จำนวน  5  ข้อ  ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e11  เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน  มากน้อย
เพียงใด  

    

หมายเหตุ : หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้
ก่อนมาติดต่อ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e12  หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  มีการปรับปรุงวิธีการ  และ
ขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีข้ึน                      
มากน้อยเพียงใด  

    

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงานการให้บริการที่ท่าน
คาดหวังไว้ ก่อนมาติดต่อ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e13  หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  มีการนำเทคโนโลยีมาใช้           
ในการดำเนินงาน การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้นหรือไม่ 

    

 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e14  หน่วยงานที่ท่านติดต่อ  เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ               
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน
ให้ดีขึ้น  มากน้อยเพียงใด  

    

 
หมายเหตุ : การมีส่วนร่วม  เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น 

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e15  หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/
การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด 

    

 
รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: 
OID) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 - ตวัชี้วัดที่ 10 ประกอบด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพ่ือ
เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ 
ข้อมูลพื้นฐาน  ข่าวประชาสัมพันธ์  และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน                       
การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ได้แก่ นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  และหลักเกณฑ์การบริหาร
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และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ  (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน  ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้  

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐาน  

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o1 โครงสร้าง • แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ
หน่วยงาน  ที่เป็นปัจจุบัน  

• ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ  และการแบ่งส่วนงานภายใน 
ยกตัวอย่างเช่น กลุ่ม/หน่วยในหน่วยงาน และ ก.ต.ป.น. เปน็ต้น 

o2 ข้อมูลผู้บริหาร • แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน  และ                        
ผู้ดํารงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน 

 • แสดงข้อมูล  อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง              
รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-
mail) 

o3 อำนาจหน้าที่ • แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมาย
กำหนด 

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

• แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ                       
มากกว่า 1 ปี 

• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด 

• เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2565   

o5 ข้อมูลการติดต่อ • แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย 

     - ที่อยู่หน่วยงาน                                                                            
     - หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  
     - หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี) 
- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่สามารถ ติดต่อได้ 
- แผนที่ตั้งหน่วยงาน 

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง • แสดงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน  หรือการ
ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน  อย่างน้อยประกอบด้วย 
     - รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

     - พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม                  
     - พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ                         
พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     - พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                  
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
     - พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  
     - พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
     - พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 

การประชาสัมพันธ์ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน        
ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 

• เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o8 Q&A • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก
สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสาร  
ให้คำตอบกับผู้สอบถามได้  โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สอง
ทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น                       
Web board , กล่องข้อความถาม - ตอบ , Messenger Live 
Chat , Chatbot เป็นต้น  

O9 Social Network • แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยง 
ไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน  ยกตัวอย่างเช่น 
Facebook , Twitter ,  Instagram  เป็นต้น 

 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.2 การบริหารงาน  

การดำเนินงานข้อมูล 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o10 แผนดำเนินงาน 
ประจำปี 

• แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มี                                    
ระยะ  1 ปีงบประมาณ  
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย                
โครงการหรือกิจกรรม  งบประมาณที่ใช้  ระยะเวลาในการ 
ดำเนินการ 

• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o11 รายงานการกำกับ ติดตาม 
การดำเนินงานประจำปี 
รอบ 6 เดือน 

• แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน  
ประจำปี  ในข้อ 010                                                                     
• มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า  อย่างน้อย
ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม  และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน 
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน  หรือรายไตรมาส  หรือ
ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก                 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

o12 รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี 

• แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี                                     
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน  อย่างน้อย 
ประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม  ผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ  ปัญหาอุปสรรค  และข้อเสนอแนะ                          
• เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

o13 คู่มือมาตรฐาน                         
การปฏิบัติงาน 

• แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกกลุ่ม/
หน่วย  

• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน  อย่างน้อย
ประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด  สำหรับเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานตำแหน่งใด และกำหนดวิธีการข้ันตอนการปฏิบัติ 
อย่างไร 

 
การให้บริการ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o14 คู่มือหรือมาตรฐาน                    
การให้บริการ 

 

• แสดงคู่มือการให้บริการ  หรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติทีผู่้รับ 
บริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูล  ในการขอรับ
บริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน  
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ  อย่างน้อยประกอบด้วย 
ประเภทงานให้บริการ  ขั้นตอนการ ให้บริการ  แผนผัง/แผนภูมิ 
การให้บริการ  ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ  และผู้รับผิดชอบ 
การให้บริการ  
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

• หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 3 คู่มือ  
 

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 
 

• แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน  
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน  หรือรายไตรมาส  หรือ
ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

o16 รายงานผลการสํารวจ 
ความพึงพอใจ การ
ให้บริการ 

• แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน  
• เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

o17 E-Service • แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐ                 
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต         
โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน  
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้                              
จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

 
หมายเหตุ : บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงานสำหรับ
หน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมาก  อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการ
ให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน  

หมายเหตุ : E-Service  แสดงช่องทางที่บคุคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
ผ่านช่องทางออนไลน์  เช่น Smart OBEC , My office , AMSS++ หรือโปรแกรมอ่ืนที่มีการปฏิบัติงานใน
ลักษณะเดียวกัน  หรือโปรแกรมที่ใช้ระบบสำนักงานอัจฉริยะ  โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้
ประยุกต์ใช้ในสำนักงาน  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  และสามารถทำงานได้ทุกที่  ทุกเวลา 

ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 

• แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ                 
1 ปีงบประมาณ 
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย 
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณ                         
ตามประเภทรายการใช้จ่าย 
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

o19 รายงานการกำกับ   
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี  

• แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำปี  ในข้อ o18  
• มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า  อย่างน้อยประกอบด้วย               
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

รอบ 6 เดือน ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ  
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน  หรือรายไตรมาส  
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o20 รายงานผลการใช้จ่าย 
งบประมาณประจำปี 
 

• แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ  อย่างน้อย
ประกอบด้วย  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ปัญหาอุปสรรค  และ
ข้อเสนอแนะ  
• เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง               
หรือแผนการจัดหาพัสดุ 

• แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่ 
หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      
หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท หรอื 
การจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อ          
จัดจ้าง  ให้หน่วยงานอธิบายเพ่ิมเติมโดยละเอียด  หรือเผยแพร่             
ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว 

o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ    
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ 

• แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารพัสดุภาครัฐ   
พ.ศ. 2560  ยกตัวอย่างเช่น  ประกาศเชิญชวน  ประกาศผล                
การจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นต้น 

• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน 

• แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  (ตามรูปแบบ 
สขร.1)  
• มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง  อย่างน้อย 
ประกอบด้วย  งานที่ซื้อหรือจ้าง  วงเงินที่ซื้อหรือจ้างราคากลาง 
วิธีการซื้อหรือจ้าง  รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผู้ได้รับ 
การคัดเลือกและราคาที่ตกลง  เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป  เลขที่  
และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง  
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

• จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน  ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา         
6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                      
หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใด 
ให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น 

o24 รายงานผลการจัดซื้อ 
จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี  
 

• แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
• มีข้อมูลรายละเอียด  อย่างน้อยประกอบด้วย  งบประมาณท่ีใช้
ในการจัดซื้อจัดจ้าง  ปัญหา  อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
• เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o25 นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

• เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล             
ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
• แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด  หรือแผนการบริหารและ 
พัฒนาทรัพยากรที่กำหนดในนามของหน่วยงาน 

o26 การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

• แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือ 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ในข้อ o25 
• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

o27 หลักเกณฑ์การบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

• แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยัง 
ใช้บังคับในหน่วยงาน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างน้อย  
ประกอบด้วย 
     - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  
     - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
     - การพัฒนาบุคลากร  
     - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
     - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ  
หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลาง 
บริหารงานบุคคลหน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าว     
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

o28 รายงานผลการบริหาร        
และพัฒนาทรัพยากร             
บุคคลประจําปี 

• แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
• มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ  อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

ทรัพยากรบุคคล  ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  ผลการ
วิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
• เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o29 แนวปฏิบัติการจัดการ             
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

• แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
ที่เก่ียวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน  
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน  อย่างน้อย
ประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการ
ร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียน  ส่วนงานที่รับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการ 

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ            
มิชอบ 

• แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน 
เกี ่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที ่  ของ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน  โดยแยก
ต่างหากจาก ช่องทางการร้องเรียนทั่วไป  เพื่อเป็นการคุ้มครอง
ข้อมูลของผ ู ้แจ ้งเบาะแส  และเพื ่อให ้สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก 
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง    
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

• แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
• มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  อย่างน้อยประกอบด้วย  จำนวนเรื่องร้องเรียน 
ทั้งหมด  จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  และจำนวนเรื่องที่
อยู่ระหว่างดำเนินการ  
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน  หรือรายไตรมาส  หรือ
ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
หมายเหตุ : กรณีไม่มีเรื ่องร้องเรียน  ให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื ่อง 
ร้องเรียน 

o32 ช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็น 

• แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น  
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน               
ผ่านช่องทางออนไลน์  
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้ 
จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

o33 การเปิดโอกาสให้เกิด                   
การมีส่วนร่วม 

• แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส                
ให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ 
ของหน่วยงาน  ยกตัวอย่างเช่น  ร่วมวางแผน  ร่วมดำเนินการ            
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และร่วมติดตามประเมินผล  เป็น
ต้น  
• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูล  ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน              
เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ                    (1) 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  ได้แก่  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและ นโยบายไม่รับของขวัญ  (No 
Gift Policy)  การประเมินความเสี่ยงเพื ่อการป้องกันการทุจริต  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  และ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต  ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  ซ่ึงการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญ
ต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  และมีการกำกับ
ติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วดัย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้  
ตัวชี้วัดย่อยท่ี 10.1 การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต  

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ  (No Gift Policy) ข้อมูล 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o34 เจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหารและนโยบายไม่รับ
ของขวัญ(No Gift Policy) 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
• แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่  บริหาร 
หน่วยงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต  โปร่งใส  และเป็นไปตามหลัก                   
ธรรมาภิบาล 
(ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน)  
• จัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  



28 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

• แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน
จะต้อง ไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)  (ดำเนินการโดย
ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน )  
• จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร  เช่น  
การจัดอบรมให้ความรู้  การจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  การ
สร้างการรับรู้ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น  
• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

o35 การมีส่วนร่วมของ 
ผู้บริหาร 

 

• แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม                
ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน  
• เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึง  การให้
ความสำคัญกับการปรับปรุง  พัฒนา  และส่งเสริมหน่วยงาน             
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 
• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อมูล 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o36 การประเมินความเสี่ยง               
การทุจริตประจำปี 

• แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน  หรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  หรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน  
• มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ ความ
เสี่ยง และระดับของความเสี่ยง  มาตรการและการดำเนินการใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 
• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

o37 การดำเนินการเพ่ือจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ   

• แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความ
เสี่ยง ในกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  หรือ
ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน  
• เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ                
หรือการดำเนินการเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ  o36  
• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร  ตามมาตรฐานทาง 
จริยธรรม 

 

• แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรม  ที่แสดงถึงการเสริมสร้าง 
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  มีทัศนคติ  ค่านิยม      
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสำนึกที่ดี  รับผิดชอบ
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

ต่อหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างชัดเจน  ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม  
• เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง  
• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
แผนป้องกันการทุจริต  

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o39 แผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต 
 

• แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการทุจริต  
หรือ การพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ  อย่างน้อยประกอบด้วย  
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ  
• เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  

o40 รายงานการกำกับ  ติดตาม
การดำเนินการป้องกัน        
การทุจริต ประจำปี              
รอบ 6 เดือน 

 

• แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ            
ป้องกันการทุจริต ตามข้อ o39 
• มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า  อย่างน้อยประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมและ 
รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ  
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส  หรือราย               
6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

o41 รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี 

 

• แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ  อย่างน้อย 
ประกอบด้วย  ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม  ผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ  ปัญหาอุปสรรค  และข้อเสนอแนะ  
• เป็นการรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน 
หน่วยงาน 

• แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส         
ในการดำเนินงานของหน่วยงาน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

• มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย                 
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดแข็งที่จะต้องการแก้ไขโดย
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

เร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับ
ผลการประเมินฯ  

• มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ  
หรือมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น  ซึ่งสอดคล้องตามผลการ
วิเคราะห์ผลการประเมินฯ  โดยมีรายละเอียดต่างๆ อย่างน้อย
ประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง  การ
กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  การกำหนดแนวทาง  การ
กำกับติดตามให้นำไปสู่ การปฏิบัติและรายงานผล  

o43 ดำเนินการตามมาตรการ 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

• แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการ                 
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
• มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการ  เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42  ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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ตารางแสดงสรุปจำนวนข้อคำถามแต่ละตัวชี้วัด 

แบบ น้ำหนัก ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย ข้อคำถาม 

IIT 30 

การปฏิบัติหน้าที่ - 6 

การใช้งบประมาณ - 6 

การใช้อำนาจ - 6 

การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

- 6 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต - 6 

EIT 30 

คุณภาพการดำเนินงาน - 5 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร - 5 

การปรับปรุงการทำงาน - 5 

OIT 40 

การเปิดเผยข้อมูล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 9 

การบริหารงาน 8 

การบริหารเงินงบประมาณ 7 

การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

4 

การส่งเสริมความโปร่งใส 5 

การป้องกันการทุจริต 

การดำเนินการเพ่ือป้องกัน 
การทุจริต 

8 

มาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 

2 
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บทที่ 3 ระเบียบวิธีการประเมิน 
 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ซึ่งถือเป็นการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 8  สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ดำเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน  ลด
ความยุ่งยากซับซ้อนในการนำเข้าข้อมูล  และคำนึงถึงความสะดวก ในการตอบคำถามแบบสำรวจของผู ้ที่
เกี่ยวข้อง   สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะทำให้การดำเนินการประเมินสามารถทำ
ได้อย่างรวดเร็ว  ตอบสนองต่อการนำข้อมูลไปสู่การปรับปรุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับการประเมิน 
และการวางแผนในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สำหรับระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดการประเมิน  

ตัวชี้วัดการประเมิน จำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่  
1) การปฏิบัติหน้าที่  
2) การใช้งบประมาณ  
3) การใช้อำนาจ  
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต  
6) คุณภาพการดำเนินงาน  
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 
9) การเปิดเผยข้อมูล  
10) การป้องกันการทุจริต 
 

เครื่องมือที่ในการประเมิน  

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น  3 เครื่องมือ  ดังนี้ 

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (Internal Integrity and 
Transparency  

Assessment: IT)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ
หน่วยงานตนเอง  ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่  การใช้งบประมาณ  การใช้อำนาจ  การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
และการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and  
Transparency Assessment: EIT)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน  ในตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน  ประสิทธิภาพ  การสื่อสาร  และการ
ปรับปรุงระบบการทำงาน 
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3) แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Open Data Integrity and Transparency  
Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้  ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล  และการป้องกันการทุจริต 
 กลุ่มประชากร  กลุ่มตัวอย่าง  และการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (สำหรับแบบวัด  IIT) 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  หมายถึง  บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตั้งแตร่ะดับผู้บริหาร 

ผู้อำนวยการ/หัวหน้า  ข้าราชการ/พนักงาน  ไปจนถึงลูกจา้ง/พนักงานจ้างที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  นับถึงวันที่แจ้งจำนวนบุคลากรเข้าในระบบ ITA Online 

การกำหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ำ  เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อย กว่า 50 
ตัวอย่าง กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  จำนวนน้อยกว่า 50 คน  ให้เก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด 

การเก็บข้อมูลตัวอย่าง  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตนเอง 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สำหรับแบบวัด EIT) 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่

เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  นับตั้งแตใ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เป็น
ต้นมา 

การกำหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ำ  เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อย กว่า 60 
ตัวอย่าง 

การเก็บข้อมูลตัวอย่าง  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง 

3) เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สำหรับแบบวัด OIT) 

เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด  และไม่มีการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่าง  โดยผู้ดูแลระบบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ ในการตอบแบบสำรวจ หน่วยงานละ             
1 ชุด 

ผู้ดูแลระบบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระบุเว็บไซต์หลักของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(URL) โดยจะต้องเป็นโดเมนเนม (Domain Name)  ที่สื่อถึงชื่อของสำนักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาของตนเอง  
เช่น https://www.uprightschool.net  และจะต้องไม่เป็นหมายเลข ไอพี (IP Address) เช่น 
https://203.44.204.36 เป็นต้น 

ผู้ดูแลระบบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ตอบแบบสำรวจ OIT โดยระบุลิงก ์(URL) ที่อยู่ภายใต้
โดเมนเนมหลัก ได้ไม่เกินจำนวน 4 ลิงก์ ต่อข้อคำถาม OIT 

กรณีท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อจำกัดหรือเหตุผลความจำเป็น  ทำให้เผยแพร่ขอ้มูลได้ไม่ตรง
ตามรายละเอียดที่กำหนด  หรือไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่กำหนดตามแบบสำรวจ OIT ได้ให้
หน่วยงานอธิบายเหตุผลความจำเป็นประกอบโดยละเอียด 

 

 

 

https://www.uprightschool.net/
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 การประมวลผลคะแนน 

การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี้ 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อคำถาม 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อคำถามจากผู้ตอบ 
ทุกคน 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ข้อคำถามจากผู้ตอบ 

ทุกคน 
คะแนนข้อคำถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย - - 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อคำถาม 
ในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ

คำถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดย่อย 

ในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบสำรวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดในแบบ 

สำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดในแบบ 

สำรวจ 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ทุกตัวชี้วัดในแบบ 

สำรวจ 
น้ำหนักแบบสำรวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนักแล้ว 

 
 คะแนนปละระดับผลการประเมิน 

ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน  และระดับผลการ
ประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 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 
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ผลการประเมินตามเป้าหมาย 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 21  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบ           
(พ.ศ. 2561 - 2580)  ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 - 2565)  ได้กำหนดค่าเป้าหมายของ            
ตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA  ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน)  มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ก็ได้กำหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2564  ให้
หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA  ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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บทที่ 4 ขั้นตอนการประเมิน 

สพฐ.ได้กำหนดรายละเอียดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งจะต้องดำเนินการผ่านระบบ ITA 
Online โดยแต่ละช่วงจะมีขั้นตอนและกรอบระยะเวลาดำเนินการพอสังเขป ดังนี้ 

พฤษภาคม 2565  
1. การชี้แจงกรอบการประเมิน  
สพฐ. แจ้งปฏิทินการประเมิน ITA Online 2022 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
2. การนำเข้าข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าใช้งานระบบ ITA Online 2022                          

เพ่ือดำเนินการกรอกข้อมูลบุคลากรผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 
www.uprightschool.net  หรือ ita2022.pracharath.ac.th ในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                 
จํานวน  3 ท่าน ประกอบด้วย 

1) รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย  ในการทำหน้าที ่ กำกับดูแล
การประเมิน ITA Online ในภาพรวมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2) ผู้ประสานงานการประเมิน ITA Online ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
3) ผู้ดูแลระบบการประเมิน ITA Online ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มิถุนายน 2555  

1. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งการประสานงานการประเมิน ITA Online 
สพฐ. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งการประสานงานการประเมิน ITA Online  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยนํารายชื่อจากการลงทะเบียนผ่านระบบ  เพ่ือจัดทําเป็นคําสั่งของ สพฐ. 
และจัดส่งให้กับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 

2. ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online 
สพฐ. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ITA Online)  ให้กับผู้รับผิดชอบ 
การประเมิน ITA Online  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านช่องทางการรับชม ดังนี้ 

1) Google Meet 
2) www.facebook.com/ UprightSchoolProject 

3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูล 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเตรียมความพร้อมปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูล

ผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้มีความสอดคล้องการเครื่องมือแบบวัดการรับรู้การเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency Assessment: OIT) และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
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4. ส่งช่องทางการตอบ IT 
สพฐ. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity 

and Transparency Assessment: IT) ให้กับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ITA 
2022  ซึ่งเป็นช่องทางการส่งเฉพาะของแต่ละสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
เข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ IT ในระบบ ITA Online 2022 ในช่วงเวลาที่ สพฐ.กําหนด 

5. การตอบแบบ IIT 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ                

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)  ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ได้เข้ามาตอบ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ตอบตามคู่มือฉบับนี ้

โดยผู้ประสานงาน หรือผู้ดูและระบบ ICT  ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องนํา URL  
หรือ QR Code ที่ได้จากแอปพลิเคชัน ITA 2022 พร้อมส่งให้กับบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เพื่อเข้าระบบ ITA Online 2022 จาก URL หรือ QR Code จากนั้นทําการ
ประเมินด้วยตนเอง  โดยเมื่อเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของ
ตนเองก่อนทําแบบสํารวจ  โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้ำ
ของผู้ใช้งานและเพ่ือให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น  ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัว 
ของผู้ตอบแบบสํารวจใด ๆ ทั้งสิ้น 

ทั้งนี ้ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ในระดับ สพท. จะมีหน้าที่กํากับติดตาม  การตอบ 
แบบวัดการรับรู้ TIT  ให้ได้ตามจํานวนตัวอย่างที่ สพฐ. กําหนด  โดยสามารถเรียกดูสถานะของการตอบแบบ
วัดการรับรู้ IT ในระบบ ITA Online 2022 

6. ส่งช่องทางการตอบ EIT 
สพฐ. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity 

and Transparency Assessment EIT)  ให้กับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ITA 
2022  ซึ่งเป็นช่องทางการส่งเฉพาะของแต่ละสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
เข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ในระบบ ITA Online 2022 ในช่วงเวลา ที่ สพฐ.กําหนด 

7. การตอบแบบ EIT 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้เข้ามาตอบ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ตอบตามคู่มือฉบับนี้ 

โดยผู้ประสานงาน หรือผู้ดูและระบบ ICT ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะต้องนํา URL  
หรือ QR Code ที่ได้จากแอปพลิเคชัน ITA 2022 พร้อมส่งให้กับบุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งเป็น 
ช่องทางการส่งเฉพาะของแต่ละสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าระบบ ITA 
Online 2022 จาก URL หรือ QR Code จากนั้นทําการประเมินด้วยตนเอง 

กรกฎาคม 2565 
1. การตอบแบบ OIT 
สพฐ. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment: EIT)  ให้กับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ITA 
2022 ซึ่งเป็นช่องทางการส่งเฉพาะของแต่ละสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบ ICT ของ
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สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ OIT ในระบบ ITA Online 2022 ในช่วงเวลาที่ 
สพฐ.กําหนด 

2. การตอบแบบ OIT 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดําเนินการตอบแบบ OIT โดยการส่งลิงก์ (URL) ให้เป็นไปตาม

เงื่อนไขตามคู่มือฉบับนี้ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมิน  โดยผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ใน

ระดับ สพท. จะต้องเข้าระบบ ITA Online 2022 เพ่ือตอบคําถามตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของ
หน่วยงาน  ใน 2 ตัวชี้วัด  ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน  การบริหารเงินงบประมาณ  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และการส่งเสริมความ
โปร่งใส)  และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต  (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดําเนินการเพื่อป้องกัน
การทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) 

ในกรณีที่ สพท. มีการลิงก์ข้อมูลไปยัง Google Drive ให้ ใช้ฟังก์ชัน Code Embed หรือใช้ 
iFrame ในการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ PDF (ก่อน Copy link URL เพ่ือส่ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการลิงก์ข้อมูลไปยัง Google Drive โดยใช้ฟังก์ชัน Code Embed หรือใช้ iFrame ใน
การแสดงผลข้อมูลในรูปแบบ PDF บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

แนวปฏิบัติของ สพท. 
1) เปิดแอปพลิเคชัน ITA 2022 บนโทรศัพท์มือถือ  เพ่ือทําสําเนาหรือดาวนโ์หลด QR Code/URL 

Link แบบตอบ OIT 
2) นํา QR Code/URL Link ที่ได้จากข้อ  1) ไปเปิดบนเครื่อง PC เพ่ือเข้าสู่แบบฟอร์มการส่งข้อมูล 

OIT 
3) ดําเนินการตอบคําถามตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตามกรอบระยะเวลาการ

ประเมิน 
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คําอธิบายการตอบคําถามตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ของ สพท. 
1) ดําเนินการกรอกที่อยู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน (URL) ในหน้าแรกก่อนที่จะ  ดําเนินการ

ตอบข้อคําถาม OIT โดย URL จะต้องมี http:// หรือ https:// เช่น http://www.uprightschool.net 
2) ข้อคําถามทั้งหมดมีอยู่ 43 ข้อคําถาม (O1 - O43) 
3) สพท.ดําเนินการตอบข้อคําถามโดยการให้ระบุ URL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์หลักของ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล  โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสามารถระบุ URL ได้มากกว่า 1 URL ในแต่ละข้อ 

4) เมื่อตอบครบทุกข้อคําถามแล้วให้คลิกท่ีปุ่มส่ง  เพ่ือทําการบันทึกข้อมูลลงในระบบ 
5) ในช่วงเวลาของการดําเนินการตอบคําถามตามแบบสํารวจ OIT  สพท.สามารถแก้ไขคําตอบ 

หรือเปลี่ยน URL ได้ตลอดเวลา  แม้ว่าจะส่งคําตอบไปแล้ว  จนถึงวันที่  12  กรกฎาคม  2565                 
เวลา 23.59.59 น. 

3. การให้คะแนนแบบ OIL 
สพฐ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ Google Meet เพ่ือดําเนินการตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูลตามเกณฑ์ที่กําหนดและให้คะแนนแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) รวมถึงการวิเคราะห์
ข้อมูลและประมวลผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (คะแนน IT และ EIT) ร่วมกับ สํานักงาน ป.ป.ช. 

4. ประกาศคะแนนแบบ OIT 
สพฐ. ประกาศผลคะแนนแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านแอปพลิเคชัน ITA 

2022 ซึ่งจะเป็นสิทธิเฉพาะสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น ๆ ที่จะทราบผล คะแนนของตนเอง ผ่านแอป
พลิเคชัน ITA 2022 ซึ่งจะเป็นเพียงคะแนนแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT) เท่านั้น 

5. การชี้แจงเพิ่มเติมแบบ OIT 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน ITA 2022 หากพบว่า 

คะแนนของตนเองไม่เป็นไปตามเอกสารหลักฐานที่ได้ส่งเข้ามาในระบบ  สามารถอธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือให้
คณะกรรมการได้พิจารณาผลคะแนนอีกครั้งหนึ่ง  โดยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถนําลิงก์จาก                  
แอปพลิเคชัน ITA 2022  
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บทที่ 5  ผลการประเมิน 
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บทวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศึกษาสงขลา เขต 2  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
           ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา  เขต 2 ออนไลน์  ในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.14  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการดำเนินงานอยู่ในระดับ A โดย ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนสูงสุด 100  
คะแนน ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าตัวชี้วัดอ่ืนๆ คือตัวช้ีวัดที่ 2  การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
77.20  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา  เขต 2  ออนไลน์ จำแนกเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ  84.76  ตัวชี้วัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  85.10 ตัวชี้วัดที่ 
5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.06  ตัวชี้วัดที่  6  คุณภาพการดำเนินงาน  ได้
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.67  ตัวชี้วัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  81.43  
ตัวชี้วัดที่  8  การปรับปรุงระบบการทำงาน  ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  81.78 ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผย
ข้อมูล  ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  88.14 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นรายตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่
ละตัวชี้วัด ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนาดังต่อไปนี้ 

 ประเด็นซึ ่งถือเป็นจุดแข็ง (ตัวชี ้ว ัดที ่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 85)  ของสำนักงานเขตพื ้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จำแนกรายตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด  มีดังนี ้

1. ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู ้ของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment : IIT) ตัวชี้วัดที่ 1 – 5 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก 25.02 เต็ม 30 คะแนน ชี้ให้เห็น
ว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานเป็นไป ตามความโปร่งใสและมีมาตรฐาน บุคลากรมีความเชื่อมั่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่การใช้ทรัพย์สินราชการอย่างโปร่งใส และการใช้อำนาจและการให้ความสำคัญในการป้องกันและ
ปราบปราบการทุจริตของผู้บริหาร      

ผลการประเมินที่เป็นจุดแข็ง  เรียงตามลำดับคะแนน  ดังนี้  
(1) ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ค่าคะแนนที่ได้ 91.86 เป็นคะแนนที่ได้จากการประเมิน การรับรู้

ของบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่
รู้จักกันเป็นส่วนตัวรวมไปถึง การปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะ การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม  

(2) ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ค่าคะแนนที่ได้ 85.10 เป็นคะแนนที่ได้จากการประเมิน 
การรับรู้ของบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ต่อการนำทรัพย์สินของ
ราชการ ในประเด็นพฤติกรรมของบุคลากรในการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้
ผู้อื่น และพฤติกรรม ในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืม 
โดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจน และสะดวก เพ่ือให้
บุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่ ได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งมีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
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ผลการประเมินที่เป็นจุดที่ควรพัฒนา  เรียงตามลำดับคะแนน ดังนี้  
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ คะแนนที่ได้ 77.20 เป็นคะแนนที่ได้จากการประเมินการรับรู้ ของ

บุคลากรภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ต่อการดำเนินการต่าง ๆ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่
อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง หรือพวกพ้องการเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ ตลอดจนกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย ทั้งนี้ หน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและเปิดโอกาส
ให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การใช้จ่ายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานของตนเอง
ว่ามีความเหมาะสมและเกิดคุ้มค่าหรือไม จุดที่ควรพัฒนา สร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรภายในต่อการดำเนินงาน 
เช่น การจัดทำแผนการใช้งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับ
พัสดุ โดยให้เปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ค่าคะแนนที่ได้ 78.06 เป็นคะแนนที่ได้จากการประเมิน การ
รับรู้ของบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อประเมินการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
จริงจัง มีการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทำ
แผนป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานเพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม 
รวมไปถึงมีการประเมิน เกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานที่จะต้องทำให้การทุจริต
ในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมให้บุคลากรภายในการขับเคลื่อน
การป้องกันการทุจริต รวมทั้งการร้องเรียน เมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย จุดที่ควรพัฒนา 
ผู้บริหารสูงสุดให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต มอบนโยบายในการป้องกันการทุจริต เป็นแบบอย่างที่ดี 
มีแผนงานด้านการป้องกันการปราบปรามทุจริต มีการตรวจสอบ ป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นใน
องค์กร 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ค่าคะแนนที่ได้ 84.76 เป็นคะแนนที่ได้จากการประเมินการรับรู้ของ 
บุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา
ของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร
เพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ จุดที่ควรพัฒนา ผู้บังคับบัญชา
ใช้อำนาจให้เป็นไปตามกรอบภารกิจงานและมาตรฐานตำแหน่งของแต่ละตำแหน่ง 

2. ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment : EIT) ตัวชี ้ว ัดที ่ 6 – 8 ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก 25.49 เต็ม 30 คะแนน 
ชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการ มีความเชื่อมั่น  ในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน ว่ายึดหลัก
มาตรฐาน มีขั ้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน  ตรงไปตรงมาไม่เรียกรับสินบนหรือ
ประโยชน์ที่อาจคำนวณเป็นเงิน ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงกว่าร้อยละ 85 คือ ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 
ค่าคะแนนที่ได้ 99.78 เป็นคะแนนตัวชี้วัดที่ได้จาก การประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน  ในประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที ่ของ
เจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัดและจะต้องเป็นไป
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการ  ของหน่วยงานแก่
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อน ถึง
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การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานใน
ภาพรวม ของหน่วยงาน ที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลักไม่มีการเอ้ือประโยชน์
ให้กับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  

ผลการประเมินที่เป็นจุดที่ควรพัฒนา  เรียงตามลำดับคะแนน ดังนี้  
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ค่าคะแนนที่ได้ 81.43 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน 

การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ใน
ประเด็นที ่เกี ่ยวข้อง กับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื ่องต่างๆ ต่อสารณชน ผ่านทางช่องทางที่
หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงาน และข้อมูลที่สาธารณชนควรทราบ รวมถึงจัดให้มีช่องทาง
ให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถส่งคำติชม หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การ
ให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการ
จัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย  จุดที่ควรพัฒนา 
ปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้ผู้รับบริการเข้าถึงได้ง่าย 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ค่าคะแนนที่ได้ 81.78 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรั บปรุงระบบการ
ทำงาน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ทำงานของหน่วยงาน ให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น มีกระบวนการ เปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้อง กับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ควรให้ความสำคัญ กับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึน
ด้วย ประเด็นที่เป็นจุดที่ต้องพัฒนา/จุดอ่อน ต้องแก้ไขเร่งด่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
สงขลา เขต 2  จุดที่ควรพัฒนา สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสาธารณะและให้บริการผู้มา
ติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน รวดเร็ว โปร่งใส ใส่ใจบริการ  

2.3 ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) มี 2 ตัวชี้วัด คะแนนสูงกว่าร้อยละ 85 ทั้ง 2 ตัวชี้วัด ดังนี้  

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.14 เป็นคะแนนจาก การเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน เปิดเผยให้สาธารณชนทราบ 5 ประเด็น ดังนี้ 1) ข้อมูลพื้นฐาน 2) การบริหารงาน 
3) การบริหารเงินงบประมาณ 4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5) การส่งเสริมความโปร่งใส ซึ่ง
เผยแพร่ ข้อมูลเบื้องต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน  

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 100 เป็นคะแนนจาก การ
เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยการดำเนินงานให้สาธารณชนรับทราบใน 2 
ประเด็น คือ 1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และ 2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตซึ่ง
หน่วยงานควรให้ความสำคัญ ในการกำหนดมาตรการ แต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับ ติดตามการดำเนินการตาม
มาตรการพร้อมทั้งสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
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3. แนวทางการนำผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จะเห็น
ได้ว่ามีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดที่ต้องปรับปรุง และพัฒนาอย่างยั่งยืน  ซึ่งมีผลการประเมินระหว่าง 
77.00 - 84.99จำนวน 5 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ 
ตัวชี ้ว ัดที ่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ตัวชี ้ว ัดที ่ 7 ประสิทธิภาพการสื ่อสาร และตัวชี ้ว ัดที ่ 8                    
การปรับปรุงระบบการทำงานฯ  ดังนั้น  จึงได้นำผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนา ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 การใช้งบประมาณ 

ประเด็นการประเมิน มาตรการ ขั้นตอนการดำเนินการ แนวทางการกำกับติดตาม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
การรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้
จ่ายเงิน งบประมาณ ตั้งแต่การ
จัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีและ
เผยแพร่อย่างโปร่งใส  การใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่า ไป
จนถึงลักษณะการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน
อย่างคุ้มค่า เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และ ไม่เอ้ือ
ประโยชน์แกต่นเองและพวก
พ้อง การเบิกจ่ายเงนิของ
บุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง 
ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการ
จัดซ้ือจดัจ้างและการตรวจรับ
พัสดุ 

เผยแพร่แผนการใช้งบประมาณ 
ประจำปี และประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้ให้บุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบ  

1. ประชาสัมพันธ์  
2. ประชุมสร้างการ
รับรู้ให้กับบุคลากรใน
หน่วยงาน 
 

1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ในการประชุมรอง ผอ.เขต 
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และ
บุคลากรในสังกัด 
2. รายงานผลการดำเนินงานด้าน
งบประมาณในการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด 

1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 /กลุ่ม
บริหารงานการเงินฯ 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อำนาจ 

ประเด็นการประเมิน มาตรการ ขั้นตอนการดำเนินการ แนวทางการกำกับติดตาม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
ประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงาน
ต่อการใช้อำนาจของ
ผู้บังคับบัญชาของตนเองใน
ประเด็นที่ เกีย่วข้องกับการ
มอบหมายงาน การ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน 
การคัดเลือกบุคลากร
เพ่ือให้สิทธิประโยชน์ ต่าง 
ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่าง
เป็นธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติ 

1. การจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน 
เป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่ง 
2. ให้บุคลากรลงนามความร่วมมือ
ปฏิบัติหน้าที่ (MOU) ระหว่าง
บุคลากรในสงักัดกับผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2   
3. แผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

1. ศึกษา วิเคราะห์ 
ทบทวน การปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานตำแหน่ง
ของบุคลากรใน
หน่วยงาน  
2. สร้างการรับรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องต่อการ
ใช้อำนาจของ
ผู้บังคับบัญชา 
3. จัดทำคำสั่ง
มอบหมายงานให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง 

รายงานผลการปฏิบัติงาน ทุก 6 
เดือน 

มีนาคม 2565 , 
กันยายน 2565 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

ประเด็นการประเมิน มาตรการ ขั้นตอนการดำเนินการ แนวทางการกำกับติดตาม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

ประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงาน
ต่อการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตของหน่วยงาน ใน
ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการ
ให้ความสำคัญของ
ผู้บริหารสูงสุดในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่าง
จริงจัง โดย หน่วยงานมี
การจัดทำแผนงานด้านการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เพ่ือให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาการ ทุจริต
อย่างเป็นรูปธรรม 

จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต  

1.ทบทวนแผนป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน
ของปีที่ผ่านมา 
2.กำหนดกิจกรรมการ
สร้างวัฒนธรรมของ
องค์กรในแผนการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของ
หน่วยงาน  
3. นำผลการตรวจสอบ
ทั้งภายใน และ
ภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการทำงาน 
4. สรุปติดตามและ
ประเมินผล 
 

รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565  
ทุกกลุ่ม/หน่วย 
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ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

ประเด็นการประเมิน มาตรการ ขั้นตอนการดำเนินการ แนวทางการกำกับติดตาม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

ประเมินการรับรู้ของผู้รับ
การบริการผู้มาติดต่อหรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงานต่อประสิทธิภาพ
การสื่อสาร ในประเด็น ที่
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่อง
ต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย 
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่
ซับซ้อน 

1. กำหนดช่องทางการสื่อสาร 
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนที่
หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค 
ไลน์  
2. มีช่องทางแสดงคำติชม แสดง
ความคิดเห็น สอบถามข้อสงสัย 
(Q&A) 

1.ทบทวนช่องทางการ
สื่อสาร การเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณชน 
2.กำหนดช่องทางการ
สื่อสารที่หลากหลาย
และกำหนดช่องทาง
แสดงคำติชม แสดง
ความคิดเห็น สอบถาม
ข้อสงสัย (Q&A) 
3. ติดตาม ประเมิน 
และสรุปผล 

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ
ดำเนินงานทุก 3 เดือน 

1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565  
ทุกกลุ่ม/หน่วย 
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ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน 

ประเด็นการประเมิน มาตรการ 
ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

แนวทางการกำกับติดตาม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

1. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
มีการปรับปรงุคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/ 
การให้บริการให้ดีขึ้น 
2. มีการปรับปรุงวิธีการ
และข้ันตอนกาดำเนินงาน/
การให้บริการให้ดีขึ้น 
3. มีการนำเทคโนโลยีมา
ใช้ในการดำเนินการ/การ
ให้บริการให้เกิดความ 
สะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น 
4.มีการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนรว่ ม  
ในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน  การให้บริการ
ที่ดีข้ึน 

1.สร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝัง
จิตบริการที่ดตี ่อการพัฒนางานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบให้แก่บุคลากรใน
หน่วยงาน 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการ
ดำเนินงานให้แก่บุคลากรใน 
หนว่ ยงานอย่างเพียงพอ 
3.ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีคู่มือ
การปฏิบัติงานทั้งคู่มือของกลุ่มและ
คูมื่อรายบุคคล 
4.กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและ
ขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจนและ
สร้างการรับรู้ให้บุคลากรรับทราบและ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง 
5. กำหนดมาตรการและวิธีการกำกับ 
ติดตามด้านการปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานอย่างชัดเจน 

1.ทบทวนภารกิจการ
ปฏิบัติงานของแต่ละ
บุคคล 
2. ประชุมกำหนด
วัฒนธรรมองค์กร โดย
การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกคนใน
หน่วยงาน 
3. กำหนดกิจกรรม
วัฒนธรรมองค์กร 
อย่างน้อย 5 กิจกรรม 
4. ดำเนินการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรตาม
แผนที่กำหนด 
5. ติดตาม ประเมินผล 
และสรุปรายงานผล 

ผู้อำนวยการเขต รอง ผอ.เขต ผอ.
กลุ่ม ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 
ทุกกลุ่ม/หน่วย 
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ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการประเมิน มาตรการ 
ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

แนวทางการกำกับติดตาม ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 

 6. กำกับ ตดิ ตามผลการดาเนินงาน
ตามมาตรการด้านการปรับปรุง
กระบวนการทำงานของหน่วยงานเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการปรบัปรุง พัฒนาจิต
บริการที่ดีต่อการพัฒนางานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบให้แก่บุคลกรใน
หน่วยงาน 
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บทที่ 6 การดำเนินการตามมาตรการ 
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

  

 จากผลการดำเน ินการตามมาตรการส ่งเสร ิมคุณธรรมและความโปร ่งใสภายในหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลการดำเนินงาน ใน 5 ตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2 
การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร และตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
ได้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
นำประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดแข็งที่จะต้องการแก้ไขเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น มีการกำหนดแนวทางการนำผล
การวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น 
และสอดคล้องตามผลการประเมิน  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้กำหนดผู้รับผิดชอบผู้เกี่ยวข้อง มีการ
กำหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ แนวทางการกำกับติดตาม อย่างเป็นรูปธรรม มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตัวชี้วดัที่ 2 การใช้งบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการ 
ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

แนวทางการกำกับติดตาม ผลการดำเนินงาน 

เผยแพร่แผนการใช้งบประมาณ 
ประจำปี และประชาสัมพันธ์
สร ้างการร ับร ู ้ ให ้บ ุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบ  

1. ประชาสัมพันธ์  
2. ประช ุมสร ้ า งการ
รับรู ้ให้กับบุคลากรใน
หน่วยงาน 
 

1. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ในการประชุมรอง ผอ.เขต 
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และ
บุคลากรในสังกัด 
2. รายงานผลการดำเนินงานด้าน
งบประมาณในการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกรับทราบแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี และรายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่าย
ปีงบประมาณ 2565 แบบเรียลไทม์ 
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
http://www.ska2.go.th/home/index.php?name=reports&fil
e=readreport_4&id=18 
- รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2565 
http://info.ska2.go.th/brss/ 
 

http://www.ska2.go.th/home/index.php?name=reports&file=readreport_4&id=18
http://www.ska2.go.th/home/index.php?name=reports&file=readreport_4&id=18
http://info.ska2.go.th/brss/
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ตัวชี้วดัที่ 3 การใช้อำนาจ 

มาตรการ ขั้นตอนการดำเนินการ แนวทางการกำกับติดตาม ผลการดำเนินงาน 
1. การจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน 
เป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่ง 
2. ให้บุคลากรลงนามความร่วมมือ
ปฏิบัติหน้าที่ (MOU) ระหว่างบุคลากร
ในสังกัดกับผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 
เขต 2   
3. แผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

1. ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน 
การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ตำแหน ่งของบ ุคลากรใน
หน่วยงาน  
2. สร้างการรับรู้ความเข้าใจ
ที ่ถูกต้องต่อการใช้อำนาจ
ของผู้บังคับบัญชา 
3. จัดทำคำสั ่งมอบหมาย
งานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง 

รายงานผลการปฏิบัติงาน ทุก 
6 เดือน 

บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง สพป.สงขลา เขต 2 
ที่ได้รับมอบหมาย เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
และตามความร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ (MOU) ระหว่าง
บุคลากรในสังกัดกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  โดยมีการพัฒนา
ตนเองตามที่หน่วยงานภายในและภายนอกจัดข้ึน 
http://www.ska2.go.th/home/index.php?name=re
ports&file=readreport_4&id=26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ska2.go.th/home/index.php?name=reports&file=readreport_4&id=26
http://www.ska2.go.th/home/index.php?name=reports&file=readreport_4&id=26
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ตัวชี้วดัที่ 5 การแกไ้ขปัญหาการทุจริต 

มาตรการ 
ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

แนวทางการกำกับติดตาม ผลการดำเนินงาน 

จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต  

1.ทบทวนแผนป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงาน
ของปีที่ผ่านมา 
2.กำหนดกิจกรรมการ
สร้างวัฒนธรรมของ
องค์กรในแผนการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของ
หน่วยงาน  
3. นำผลการตรวจสอบ
ท ั ้ ง ภ า ย ใ น  แ ล ะ
ภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการทำงาน 
4. สร ุปต ิ ดตามและ
ประเมินผล 
 

รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

- บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดแผน
ป้องกันการทุจริตและดำเนินการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานให้เป็นไป
ตามแผนที่กำหนด 
- บุคลากรในหน่วยงานมีคุณธรรมปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส  
http://www.ska2.go.th/home/index.php?name=re
ports&file=readreport_4&id=39 
 

 

 

http://www.ska2.go.th/home/index.php?name=reports&file=readreport_4&id=39
http://www.ska2.go.th/home/index.php?name=reports&file=readreport_4&id=39
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ตัวชี้วดัที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

มาตรการ 
ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

แนวทางการกำกับติดตาม ผลการดำเนินงาน 

1. กำหนดช่องทางการสื่อสาร 
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนที่
หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค 
ไลน์  
2. มีช่องทางแสดงคำติชม แสดง
ความคิดเห็น สอบถามข้อสงสัย 
(Q&A) 

1.ทบทวนช่องทางการ
สื่อสาร การเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณชน 
2.กำหนดช่องทางการ
สื่อสารที่หลากหลาย
และกำหนดช่องทาง
แสดงคำติชม แสดง
ความคิดเห็น สอบถาม
ข้อสงสัย (Q&A) 
3. ต ิดตาม ประเมิน 
และสรุปผล 

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ
ดำเนินงานทุก 3 เดือน 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกมีช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร ช่องทางแสดงความคิดเห็น ช่องทางการติดต่อ
สอบถาม  

ร้องเรียน ร้องทุกข์ สพป.สงขลา เขต 2 
(http://www.ska2.go.th/home/index.php?name=pag
e&file=page&op=law) 

รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สพป.สงขลาเขต 2 
(http://www.ska2.go.th/home/index.php?name=pag
e&file=page&op=law2) 

แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ ONE STOP 
SERVICE 
(http://www.ska2.go.th/home/index.php?name=pag
e&file=page&op=service2) 

- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ  

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetyTN
hYlOWkB463qhi0Jrnc6oQQDM_pLIWOZITH4PZNW
5yfQ/viewanalytics) 

 

http://www.ska2.go.th/home/index.php?name=page&file=page&op=law
http://www.ska2.go.th/home/index.php?name=page&file=page&op=law
http://www.ska2.go.th/home/index.php?name=page&file=page&op=law2
http://www.ska2.go.th/home/index.php?name=page&file=page&op=law2
http://www.ska2.go.th/home/index.php?name=page&file=page&op=service2
http://www.ska2.go.th/home/index.php?name=page&file=page&op=service2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetyTNhYlOWkB463qhi0Jrnc6oQQDM_pLIWOZITH4PZNW5yfQ/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetyTNhYlOWkB463qhi0Jrnc6oQQDM_pLIWOZITH4PZNW5yfQ/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetyTNhYlOWkB463qhi0Jrnc6oQQDM_pLIWOZITH4PZNW5yfQ/viewanalytics
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ตัวชี้วดัที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน 

 

มาตรการ 
ขั้นตอนการ
ดำเนินการ 

แนวทางการกำกับติดตาม ผลการดำเนินงาน 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจและ
ปลูกฝังจิตบริการที่ดตี ่อการพัฒนา
งานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบให้แก่
บุคลากรในหน่วยงาน 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการ
ดำเนนิงานให้แก่บุคลากรในหนว่ ยงา
นอย่างเพียงพอ 
3.ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีคู่มือ
การปฏิบัติงานทั้งคู่มือของกลุ่มและ
คูมื่อรายบุคคล 
4.กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและ
ขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจนและ
สร้างการรับรู้ให้บุคลากรรับทราบและ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง 
 

1.ทบทวนภารกิจการ
ปฏิบัติงานของแต่ละ
บุคคล 
2. ประชุมกำหนด
วัฒนธรรมองค์กร โดย
การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกคนใน
หน่วยงาน 
3. กำหนดกิจกรรม
วัฒนธรรมองค์กร 
อย่างน้อย 5 กิจกรรม 
4. ดำเนินการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรตาม
แผนที่กำหนด 
5. ติดตาม ประเมินผล 
และสรุปรายงานผล 

ผู้อำนวยการเขต รอง ผอ.เขต ผอ.
กลุ่ม ติดตามผลการปฏิบัติงาน 

บุคลากรในหน่วยงาน มีความรัก ความสามัคคี มีจิตบริการ จิต
สาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ให้บริการผู้
มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน  
http://www.ska2.go.th/home/index.php?name=reports&
file=readreport_4&id=38 
 

http://www.ska2.go.th/home/index.php?name=reports&file=readreport_4&id=38
http://www.ska2.go.th/home/index.php?name=reports&file=readreport_4&id=38


                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 

 

 

            

       

 

 

 

 


