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ค ำน ำ 
 

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความรู ้
ความเข้าใจในแนวคิดการประเมิน แนวทางการประเมิน กระบวนการประเมิน ระเบียบวิธีการประเมิน  และ
เพ่ือให้การประเมินบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ระบุว่า “ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วม 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด...”  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ได้น าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร จนน า ไปสู่ 
การขยายผลเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนประสบผลส าเร็จ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และสามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการประเมิน และกรอบการประเมินที่เป็นมาตรฐานในทิศทางเดียวกัน เพ่ือยกระดับคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสและภาพลักษณ์ในการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างได้ผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์
ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ก าหนดไว้ว่า
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” ร่วมกันต่อไป 

 
ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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บทที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำ 
 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  (ส ำนักงำน ป.ป.ช.)  
ได้พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต  และเป็นกลไกในกำรสร้ำง 
ควำมตระหนักให้หน่วยงำนภำครัฐมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)” ปัจจุบันกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ   
ได้ถูกก ำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นกำรยกระดับให้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน  
ของหน่วยงำนภำครัฐ ให้เป็น “มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศจะต้อง
ด ำเนินกำร โดยมุ่งหวังให้หน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำรับกำรประเมิน ได้รับทรำบผลกำรประเมินและแนวทำงในกำร
พัฒนำและยกระดับหน่วยงำนในด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม และที่ผ่ำนมำ
พบว่ำ หลำยหน่วยงำนน ำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐไปเป็นกรอบ
ในกำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรกำรจัดกำรให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล เกิดกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
ในกำรให้บริกำรและกำรอ ำนวยควำมสะดวกต่อประชำชน ให้เข้ำถึงกำรบริกำรสำธำรณะด้วยควำมเป็นธรรม
ผ่ำนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีมำตรฐำน มีกำรประกำศขั้นตอนและระยะเวลำในกำรให้บริกำรอย่ำงชัดเจน 
นอกจำกนี้ ในด้ำนบริหำรจัดกำรในหน่วยงำน ก็ยังพบว่ำหน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันในประเด็น 
ที่อำจเป็นควำมเสี่ยงหรือเป็นช่องทำงที่อำจจะก่อให้เกิดกำรทุจริต กำรรับสินบน หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อน และสำมำรถยับยั้งกำรทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อำจเกิดขึ้นได้อย่ำงเท่ำทันสถำนกำรณ์ ซึ่งเมื่อ
หน่วยงำนภำครัฐทั่วประเทศมีกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกในลักษณะดังกล่ำว ก็จะท ำให้กำรทุจริตในภำพรวม
ของประเทศลดลงได้ในที่สุด ตลอดจนยังผลักดันให้เกิดทิศทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรท ำงำนภำยใน
หน่วยงำนในภำพรวมของประเทศให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นอีกด้วย 
 
 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่ ง ใสในกำรด ำ เนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ได้เริ่มด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมำจนถึงปัจจุบัน และมีกำรขยำยขอบเขตและพัฒนำ 
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นตำมล ำดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2561 เห็นชอบให้
หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทำงและเครื่องมือ 
กำรประเมินตำมที่ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด ส ำหรับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ให้ด ำเนินกำรโดยใช้หลักกำร
ประเมิน เครื่องมือกำรประเมิน เกณฑ์กำรประเมิน ระเบียบวิธีกำรประเมิน รวมถึงกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย
และหน่วยงำนรับผิดชอบกำรประเมินเช่นเดียวกับกำรประเมินในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และในปี  
พ.ศ. 2562 – 2564 ให้ด ำเนินกำรโดยใช้แนวทำงและเครื่องมือกำรประเมิน  ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ 
ของส ำนักงำน ป.ป.ช. โดยจะมีกำรศึกษำทบทวนและปรับปรุงแนวทำงกำรประเมิน จำกกำรศึกษำและ
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วิเครำะห์ข้อมูลทำงวิชำกำรเกี่ยวกับเครื่องมือวัดเกี่ยวกับคุณธรรม ควำมโปร่งใส และกำรทุจริตในหน่วยงำน
ภำครัฐจำกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ร่วมกับกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนระบบ
กำรประเมิน รวมไปถึง ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐและน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงพัฒนำตนเองด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส
อย่ำงเคร่งครัด และให้หน่วยงำนก ำกับดูแลส่วนรำชกำรพิจำรณำน ำผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐไปประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนในขอบเขต
ควำมรับผิดชอบ 
 

1.2 กำรพัฒนำกำรประเมิน ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 
 ส ำนักงำน ป.ป.ช. โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำนภำครัฐ ได้ศึกษำ
รำยละเอียดแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564 โดยมุ่งเน้นกำรออกแบบกำรขับเคลื่อนกำรประเมิน 
อย่ำงเป็นระบบ ลดภำระของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ลดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และเพ่ิมประสิทธิภำพ 
ของกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก รวมถึงให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินให้เกิดกำรสนับสนุน 
ต่อกำรยกระดับค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตำมทิศทำง
ของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้
สังเครำะห์ผลกำรวิจัยเรื่องแนวทำงกำรปรับปรุงและแนวกำรพัฒนำเครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและ  
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือน ำไปสู่กำรยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต  
(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยให้สู งขึ้น  ซึ่ งจัดท ำ โดยคณะเศรษฐศำสตร์  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และได้ศึกษำข้อมูลทำงวิชำกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบและพัฒนำ
เครื่องมือกำรประเมินด้ำนควำมโปร่งใส คุณธรรมจริยธรรม และกำรทุจริต ทั้งเครื่องมือของประเทศไทยและ
เครื่องมือในระดับสำกลเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนำเกณฑ์กำรประเมินให้สำมำรถเกิดกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีกำรบูรณำกำรเครื่องมือส่งเสริมด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสจำกหน่วยงำนอื่น
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ลดควำมซ้ ำซ้อนของกำรด ำเนินกำร และมุ่งเน้นกำรร่วมด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนด้ำนธรรมำภิบำลในภำพรวมของประเทศ โดยมีหลักกำรพ้ืนฐำนในกำรออกแบบกรอบกำรประเมิน ดังนี้ 
 1) ITA จะต้องสอดคล้องกับหลักกำรประเมินที่ดี  อันได้แก่  Sensitive, Measurable, 
Precise, Simple and Measurable at Low Cost, Practical และ Comparable 
 2) ITA จะต้องมีผู้ตอบแบบสอบถำมที่หลำกหลำย ทั้งภำยในและภำยนอก แนวตั้งและ
แนวรำบ ได้แก่ ข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำยในที่คละต ำแหน่งตั้งแต่ระดับล่ำงจนถึงระดับบน ผู้ใช้บริกำรที่เป็น
ประชำชนทั่วไปจนถึงผู้บริหำรระดับสูง และกลุ่มสำขำอำชีพต่ำง ๆ 
 3) ITA จะต้องเป็นกำรประเมินทั้งกำรทุจริตทำงตรง (Hard Corruption) กำรทุจริตทำงอ้อม 
(Soft Corruption) และกำรเปลี่ยนแปลงของกำรทุจริตในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ โดยเฉพำะกำรประเมินเกี่ยวกับ
ประสิทธิภำพกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตของหน่วยงำน ที่จะต้องท ำให้กำรทุจริตในหน่วยงำนลดลงหรือไม่มีเลย
(Improvement) รวมถึงบริบทแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับกำรกำรทุจริตด้วย 
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 4) ITA จะต้องช่วยให้ CPI ของประเทศไทยดีขึ้นในระยะยำว โดยดัชนีต้องชัดเจนและ 
เข้ำใจง่ำย เพ่ือให้องคำพยพในหน่วยงำนมีเป้ำหมำยร่วมกันในกำรพัฒนำหน่วยงำนของตน 
 5) ITA จะต้องสร้ำงแรงจูงใจในกำรพัฒนำหน่วยงำนในเชิงบวกมำกกว่ำท ำให้เจ้ำหน้ำที่  
ของหน่วยงำนรู้สึกกังวล 
 6) ผลกำรประเมิน ITA ควรให้แนวทำงกำรพัฒนำที่ชัดเจนให้กับหน่วยงำนไปในตัว 
 7) หน่วยงำนรำชกำรที่ได้รับกำรประเมิน ได้ประโยชน์จำกกำรประเมิน และน ำผลกำรประเมิน
ไปกำรปรับปรุงและพัฒนำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน และได้รับประโยชน์ในมุมของกำรสื่อสำรภำพลักษณ์
องค์กร โดยเฉพำะกำรแสดงให้สังคมและสำธำรณชนรับรู้ว่ำหน่วยงำนให้ควำมส ำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูลและ
กำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำนอย่ำงไร และกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว ไม่เป็นต้นทุนหรือภำระของหน่วยงำน
มำกเกินไป รวมทั้งต้องไม่เป็นภำระกับบุคคลที่เข้ำร่วมกระบวนกำรประเมินด้วย 
 นอกจำกนี้ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ยังได้พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศรองรับกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ  ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITAS) เพ่ือเป็นศูนย์กลำงในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล และกำรก ำกับ
ติดตำมกำรประเมินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมไปถึงกำรวิ เครำะห์และประมวลผลกำรประเมิน 
ได้อย่ำงอัตโนมัติ ตอบสนองต่อกำรน ำข้อมูลไปสู่กำรปรับปรุงหน่วยงำนที่รับกำรประเมิน  และกำรวำงแผน 
ในกำรป้องกันกำรทุจริตต่อไปได ้
 

1.3 แนวทำงกำรประเมิน ITA ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
  
 1) กลุ่มเป้ำหมำยกำรประเมิน 
 ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  23 มกรำคม 2561 ที่ระบุว่ำ  “ให้หน่วยงำนภำครัฐ 
ทุกหน่วยงำนให้ควำมร่วมมือและเข้ำร่วมกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทำงและเครื่องมือกำรประเมินตำมที่
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ก ำหนด...” ส ำนักงำน ป.ป.ช. จึงได้ทบทวนกลุ่มเป้ำหมำยกำรประเมิน โดยมีหนังสือไปยัง
กระทรวงต่ำง ๆ เพ่ือขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลหน่วยงำนภำครัฐในสังกัด ประกอบกับได้ศึกษำค้นคว้ำข้อมูลเพ่ือ
ทบทวนฐำนข้อมูลหน่วยงำนภำครัฐที่จะต้องเข้ำรับกำรประเมินตำมมติคณะรัฐมนตรี  โดยมีแหล่งข้อมูลหลัก 
ที่ส ำคัญ ได้แก่ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรแบ่งส่วนรำชกำร กฎหมำยจัดตั้งส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนภำครัฐ
แต่ละหน่วยงำน และพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  และนอกจำกนี้ ยังได้ค้นคว้ำข้อมูลจำก
ฐำนข้อมูลภำครัฐที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ เพ่ือก ำหนดเป็นกลุ่มเป้ำหมำยกำรประเมินให้ถูกต้องและครบถ้วนมำกท่ีสุด 
โดยจ ำแนกกลุ่มเป้ำหมำยได้ดังนี้ 
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แผนภาพแสดงกลุ่มเป้าหมายการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จำกแผนภำพข้ำงต้น จึงสำมำรถจัดประเภทหน่วยงำนภำครัฐออกเป็นกลุ่ม ได้แก่   
กรมหรือเทียบเท่ำ องค์กำรมหำชน รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนของรัฐอ่ืน ๆ ในสังกัดกระทรวง หน่วยงำนของรัฐ 
ที่ไม่สังกัดกระทรวง หน่วยงำนของรัฐที่ขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรี  จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ประกอบด้วย องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำลนคร เทศบำลเมือง เทศบำลต ำบล องค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) องค์กรอิสระ องค์กรอัยกำร ศำล (หน่วยงำนธุรกำร) 
และหน่วยงำนในสังกัดรัฐสภำ และหน่วยงำนภำครัฐที่มีลักษณะเฉพำะ ได้แก่  สถำบันอุดมศึกษำ  
(ในก ำกับของรัฐ) และกองทุน (นิติบุคคล) จึงได้ก ำหนดให้เป็นกลุ่มเป้ำหมำยกำรประเมินด้วย นอกจำกนี้  
ยังมีหน่วยงำนที่นอกเหนือจำกกลุ่มประเภทหรือลักษณะข้ำงต้นที่มีกำรแจ้งควำมประสงค์ขอเข้ำรับ 
กำรประเมินด้วย 
 
 

หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนอิสระ ศำล รัฐสภำ 

หน่วยงำนอิสระ 

องค์กรอัยกำร 

รำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น 

สังกัดกระทรวง ไม่สังกัดกระทรวง 
หน่วยงำนขึ้นตรง 
ต่อนำยกรัฐมนตรี 

กรมหรือเทียบเท่ำ 

องค์กำรมหำชน 

รัฐวิสำหกิจ 

หน่วยงำนของรัฐอ่ืน ๆ 

สถำบันอุดมศึกษำของรัฐ 

กองทุน (เฉพำะนิติบุคคล) 

จังหวัด 
(ครอบคลุมส่วนรำชกำร 

ที่ข้ึนตรงต่อ 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด) 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

เทศบำลนคร 

เทศบำลเมือง 

เทศบำลต ำบล 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
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 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ทบทวนหน่วยงำนของแต่ละกลุ่มประเภทหรือลักษณะข้ำงต้น 
จำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ แล้วพบว่ำมีจ ำนวนทั้งสิ้น 8,301 หน่วยงำน โดยสำมำรถแจกแจงได้ดังนี้ 
 

ตารางแสดงกลุ่มประเภท จ านวน และแหล่งอ้างอิงข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายการประเมิน 
ประเภทหน่วยงำน จ ำนวน แหล่งอ้ำงอิงข้อมูล 

องค์กรอิสระ องค์กรอิสระ 5 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 
และพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
แต่ละแห่ง 

องค์กรอัยกำร องค์กรอัยกำร 1 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 
และพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ศำล ศำล (หน่วยธุรกำร) 3 พระรำชบัญญัติจัดตั้งแต่ละแห่ง 

รัฐสภำ 
หน่วยงำนในสังกัด

รัฐสภำ 
3 พระรำชบัญญัติจัดตั้งแต่ละแห่ง 

รำชกำร 
ส่วนกลำง 

กรมหรือเทียบเท่ำ 145 
พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

องค์กำรมหำชน 39 
พระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ง
องค์กำรมหำชนแต่ละแห่ง 

รัฐวิสำหกิจ 54 
ฐำนขอ้มูลจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
รัฐวิสำหกิจ และพระรำชบัญญัติจัดตั้งรัฐวิสำหกิจ
แต่ละแห่ง 

หน่วยงำนของรัฐอ่ืน ๆ 29 กฎหมำยจัดตั้งของแต่ละหน่วยงำน 
รำชกำร 

ส่วนภูมิภำค 
จังหวัด 76 

พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนเฉพำะ 
กองทุน (นิติบุคคล) 9 กฎหมำยจัดตั้งของแต่ละหน่วยงำน 

สถำบันอุดมศึกษำ 83 
ฐำนข้อมูลจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอุดมศึกษำ 

ขอเข้ำร่วม หน่วยงำนขอเข้ำร่วม 2 หนังสือขอเข้ำร่วมของแต่ละหน่วยงำน 
รำชกำร 

ส่วนท้องถิ่น 
องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
7,852 ฐำนข้อมูลจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

รวม 8,301 หน่วยงำน 
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 2) กำรด ำเนินกำรประเมิน 
 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ศึกษำข้อมูลและออกแบบแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรประเมิน  
โดยพิจำรณำจำกเครื่องมือกำรประเมิน ระบบกำรประเมิน และกลุ่มเป้ำหมำยกำรประเมิน เพ่ือให้สำมำรถ
ก ำกับติดตำมกำรประเมินให้เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  และเป็นไปตำมหลักกำรทำงวิชำกำร 
ได้อย่ำงเป็นมำตรฐำนเดียวกันและมีประสิทธิภำพ จึงก ำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรประเมินได้ดังนี้ 
 หน่วยงำนรับผิดชอบกำรประเมิน ได้แก่ ส ำนักงำน ป.ป.ช. มีบทบำทหน้ำที่ในกำรก ำหนด
ขั้นตอนและกรอบระยะเวลำด ำเนินกำร ก ำหนดแนวทำงและมำตรฐำนกำรด ำเนินกำร จัดจ้ำงผู้รับจ้ำงประเมิน 
ก ำกับติดตำมกำรประเมินให้เป็นไปตำมระยะเวลำและหลักกำรทำงวิชำกำรที่ก ำหนด และรำยงำน 
ผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรที่เก่ียวข้อง 
 หน่วยงำนก ำกับติดตำมกำรประเมิน ได้แก่ ส ำนักงำน ป.ป.ช. ส ำนักงำน ป.ป.ท. ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และกรมส่งเสริม    
กำรปกครองท้องถิ่น (สถ.) (รวมทั้งส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัด (สถ.จ.)) มีบทบำทหน้ำที่       
ในกำรก ำกับติดตำมกำรประเมินของหน่วยงำนในก ำกับดูแลให้เป็นไปตำมกรอบกำรประเมินและระยะเวลำ      
ที่ก ำหนด 
 หน่วยงำนส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส ได้แก่ ส ำนักงำน ป.ป.ช. (รวมทั้งส ำนักงำน 
ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัด) ส ำนักงำน ป.ป.ท. ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตประจ ำกระทรวง (ศปท. กระทรวง) 
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตประจ ำจังหวัด (ศปท. จังหวัด) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
(สกอ.) มีบทบำทหน้ำที่ในกำรผลักดันให้หน่วยงำนในก ำกับดูแล มีกำรปรับปรุงแก้ไขหน่วยงำนหรือกำรจัด
กิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมและควำมโปร่งใสและกำรป้องกันกำรทุจริตในหน่วยงำน
 กลุ่มเป้ำหมำยกำรประเมิน จ ำแนกออกเป็น 10 กลุ่ม ดังนี้ 
 

ตารางแสดงการจ าแนกกลุ่มเป้าหมายการประเมิน 
กลุ่ม ประเภทหน่วยงำน จ ำนวน หน่วยงำนก ำกับฯ หน่วยงำนส่งเสริมฯ 

1 

องค์กรอิสระ องค์กรอิสระ 5 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
องค์กรอัยกำร องค์กรอัยกำร 1 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

ศำล ศำล (หน่วยธุรกำร) 3 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
รัฐสภำ หน่วยงำนในสังกัดรัฐสภำ 3 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

รำชกำร
ส่วนกลำง 

กรมหรือเทียบเท่ำ 145 ส ำนักงำน ป.ป.ท. 
ส ำนักงำน ป.ป.ท. 
ศปท. กระทรวง 

องค์กำรมหำชน 39 ส ำนักงำน ป.ป.ท. 
ส ำนักงำน ป.ป.ท. 
ศปท. กระทรวง 

รัฐวิสำหกิจ 54 สคร. 
ส ำนักงำน ป.ป.ท. 
ศปท. กระทรวง 

หน่วยงำนของรัฐอื่น ๆ 29 ส ำนักงำน ป.ป.ท. 
ส ำนักงำน ป.ป.ท. 
ศปท. กระทรวง 

รำชกำร 
ส่วนภูมภิำค 

จังหวัด 76 ส ำนักงำน ป.ป.ท. ศปท. จังหวัด 

 



 
 คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
 
7 

 

กลุ่ม ประเภทหน่วยงำน จ ำนวน หน่วยงำนก ำกับฯ หน่วยงำนส่งเสริมฯ 

1 

หน่วยงำน
เฉพำะ 

สถำบันอุดมศึกษำ 83 สกอ. สกอ. 

กองทุน (นิติบุคคล) 9 ส ำนักงำน ป.ป.ท. 
ส ำนักงำน ป.ป.ท. 
ศปท. กระทรวง 

ขอเข้ำร่วม หน่วยงำนขอเข้ำร่วม 2 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
รำชกำร 

ส่วนท้องถิ่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(กรุงเทพมหำนคร) 1 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

2 รำชกำร 
ส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ชัยนำท นนทบุรี ปทุมธำนี 
พระนครศรีอยุธยำ ลพบุรี 

สมุทรปรำกำร สระบรุี สิงห์บรุี 
และอ่ำงทอง) 

720 สถ. 
สถ.จ. 

ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ประจ ำจังหวัด 

3 รำชกำร 
ส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(จันทบุรี ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี 
ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี 
ระยอง สระแก้ว และเมือง

พัทยำ) 

584 สถ. 
สถ.จ. 

ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ประจ ำจังหวัด 

4 รำชกำร 
ส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ชัยภูมิ นครรำชสีมำ บุรรีัมย์ 

ยโสธร ศรีสะเกษ สรุินทร์ 
อุบลรำชธำนี และอ ำนำจเจริญ) 

1,467 สถ. 
สถ.จ. 

ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ประจ ำจังหวัด 

5 รำชกำร 
ส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กำฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม  

บึงกำฬ มหำสำรคำม มุกดำหำร 
ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร 

หนองคำย หนองบัวล ำภู และ
อุดรธำนี) 

1,500 สถ. 
สถ.จ. 

ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ประจ ำจังหวัด 

6 รำชกำร 
ส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(เชียงรำย เชียงใหม่ น่ำน แพร่ 
พะเยำ แมฮ่่องสอน ล ำปำง 

และล ำพูน) 

822 สถ. 
สถ.จ. 

ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ประจ ำจังหวัด 

7 ส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ก ำแพงเพชร ตำก นครสวรรค์ 
พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 

สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธำนี) 

870 สถ. 
สถ.จ. 

ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ประจ ำจังหวัด 

8 รำชกำร 
ส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กำญจนบุรี นครปฐม 

ประจวบครีีขันธ์ เพชรบุรี 
รำชบุรี สมุทรสงครำม 

สมุทรสำคร และสุพรรณบรุี) 

698 สถ. 
สถ.จ. 

ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ประจ ำจังหวัด 
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กลุ่ม ประเภทหน่วยงำน จ ำนวน หน่วยงำนก ำกับฯ หน่วยงำนส่งเสริมฯ 

9 
รำชกำร 

ส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมรำช 

พังงำ ภูเก็ต ระนอง และ 
สุรำษฎร์ธำนี) 

566 
สถ. 

สถ.จ. 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

ประจ ำจังหวัด 

10 
รำชกำร 

ส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ตรัง นรำธิวำส ปัตตำนี พัทลุง 

ยะลำ สงขลำ และสตูล) 
624 

สถ. 
สถ.จ. 

ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ประจ ำจังหวัด 

รวม 8,301 หน่วยงำน 
 

กำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ที่ผ่ำนมำ ถือว่ำประสบควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงยิ่ง โดยได้รับควำมร่วมมือ 
จำกหน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำร่วมเป็นอย่ำงดี และได้รับเสียงสะท้อนว่ำกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐนั้น เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงำนที่รับกำรประเมินได้มีกำรตรวจสอบ
และสอบทำนตนเอง มีกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลในส่วนที่ยังขำดตกบกพร่อง 
มีกำรพัฒนำระบบงำนให้เกิดควำมโปร่งใส มีกำรปรับปรุงกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรม 
ทั้งต่อบุคลำกรในหน่วยงำนและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำนได้เป็นอย่ำงดี 

นอกจำกนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน นอกจำกจะเป็นหน่วยงำนระดับกรม 
ที่รับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนจำกส ำนักงำน ป.ป.ช. แล้ว ยังเป็นหน่วยงำน 
ที่น ำเครื่องมือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ไปขยำยผลจนได้รับรำงวัลประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 (ITA Awards) จำกพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี ในวันต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกล วันที่ 9 ธันวำคม 2560 ในฐำนะหน่วยงำนที่ได้น ำกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐไปขยำยผลเพ่ือพัฒนำและยกระดับคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในหน่วยงำนจนประสบควำมส ำเร็จ  โดยกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 225 เขต อย่ำงต่อเนื่อง 
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ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 – 2561 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้พัฒนำนวัตกรรมกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในรูปแบบออนไลน์ โดยมี
แนวคิดกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรประเมินด้วยระบบ ITA Online เพ่ือควำมสะดวกในกำรจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในกำร
วิเครำะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยระบบเวลำจริง (Real-time system) และกำรประเมิน 
มีประสิทธิภำพ ลดภำระงำนด้ำนเอกสำร (Paperless) ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่รับกำรประเมิน 
โดยปรับปรุงระบบกำรเก็บข้อมูล ให้เป็นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ลดขั้นตอนกำรลงพ้ืนที่เก็บข้อมู ลกลุ่ม
ตัวอย่ำง และกำรรับรองเอกสำร/หลักฐำน เชิงประจักษ์ โดยคณะกรรมกำรจำกส่วนกลำง แต่จะก ำหนดให้
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นผู้รับรองเอกสำร/หลักฐำน เชิงประจักษ์ ด้วยตนเอง  

ส ำหรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นกำรด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง เข้ำสู่ปีที่ 5 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ด ำเนินกำรพัฒนำและออกแบบระบบกำรประเมินในครั้งนี้ให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน ลดควำม
ยุ่งยำก ซับซ้อนในกำรน ำเข้ำข้อมูล และค ำนึงถึงควำมสะดวกในกำรตอบค ำถำมแบบส ำรวจของผู้ที่เก่ียวข้อง 

นอกจำกนี้ ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ยังถูกก ำหนดเป็นตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ 
ในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตัวช้ีวัดที่ 6.4 กำรก ำกับดูแลกำรทุจริต ในส่วนของ 
กำรประเมินกำรก ำกับดูแลกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กำรอีกด้วย   

ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจ ำเป็นที่จะต้องศึกษำเอกสำรคู่มือกำรประเมินคุณธรรม  
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้  
ให้เกิดควำมเข้ำใจ รวมถึงศึกษำขั้นตอนกำรประเมิน กรอบระยะเวลำด ำเนินกำร และกำรใช้งำนระบบ 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment Online : ITA Online) เพ่ือให้กำรประเมินบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์และเป็นไปตำมกรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนด 
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บทที่ 2 เกณฑ์การประเมิน 
 

2.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน 
 
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเกณฑ์ 
การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย เรื่อง แนวทาง 
การปรับปรุงและแนวการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือน าไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น 
ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้สังเคราะห์ประเด็นการส ารวจของแต่ละแหล่งข้อมูลที่องค์กรความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency International) น ามาใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูล
ทางวิชาการเพ่ิมเติม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมือ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส 
และการทุจริต ทั้งท่ีมลีักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ 
การทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิด
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้   
โดยจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อ านาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการด าเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 
 

2.2 รายละเอียดเกณฑ์การประเมิน 
 
 ตัวช้ีวัดที ่1 การปฏิบัติหน้าที่ 
 ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน  
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
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และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว     
รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ      
ซึ่งล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม 
 นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืน ๆ ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงาน ทั้งในกรณีที่แลกกับการปฏิบัติหน้าที่  และในกรณี 
ช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต 
 แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 โปร่งใสเป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด     
 โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการ 
ส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 มุ่งผลส าเร็จของงาน     
 ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว     
 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง     
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้  จากผู้มาติดต่อ  
เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม ่

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 
เป็นต้น 

  

หมายเหตุ: เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ 
เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระส าคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากร 
ในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา 
หรือไม ่

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 
เป็นต้น 

  

หมายเหตุ: การรับโดยธรรมจรรยา หมายถึง การรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณ ีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 
หรือไม ่

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเป็นกรณี
พิเศษ เป็นต้น 
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 ตัวช้ีวัดที ่2 การใช้งบประมาณ 
 ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน  
ต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
นับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ าย
งบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย 
 นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
 แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึง
ประเดน็ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 คุ้มค่า     
 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน 
ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ
ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้   
มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 โปร่งใส ตรวจสอบได้     
 เอ้ือประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง     

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 สอบถาม     
 ทักท้วง     
 ร้องเรียน     

 
 ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ 
 ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน  
ต่อการใช้อ านาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล  
การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและ 
ไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อ านาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือ 
ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
 นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจาก 
ผู้มีอ านาจ การซื้อขายต าแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง 
 แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 ค านิยาม ผู้บังคับบัญชาของท่าน หมายถึง ผู้บังคับบัญชาตามสายงานในล าดับที่สูงกว่าท่าน 
และท าหน้าที่มอบหมายงานแก่ท่านโดยตรง 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่าน 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้ เข้ารับ 
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I16 ผู้บั งคับบัญชาของท่าน มีการสั่ งการให้ท่าน 
ท าธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I17 ผู้บั งคับบัญชาของท่าน มีการสั่ งการให้ท่าน 
ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต  
มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน  
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ     
 มีการซื้อขายต าแหน่ง     
 เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง     

 
 ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน  
ต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการน าทรัพย์สิน  
ของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ 
ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมี
กระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก 
 นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดท าแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
ที่ถูกต้อง เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและน าไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการก ากับ
ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 
 แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สิน
ของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความ
สะดวก มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ 
ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการ 
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง  
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบ
การใช้ทรัพย์ สินของราชการ เ พ่ือป้องกัน ไม่ ให้ 
มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง  
มากน้อยเพียงใด 
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 ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน  
ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความส าคัญของผู้บริหารสูงสุด  
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องท าให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้าง 
ความเชื่อมั่นให้บุคลกรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย 
 นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน 
รวมถึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน 
เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I25 ผู้ บริ หารสู งสุ ดของหน่ วยงานของท่ าน  ให้
ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

I26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ มี ไม่มี 
 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ   
 จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน   

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับ 
การแก้ไข มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ “มากที่สุด” 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้  
ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 เฝ้าระวัง     
 ตรวจสอบ     
 ลงโทษทางวินัย     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

I29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบ 
ของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
ไปปรั บปรุ ง การท า งาน  เ พ่ือป้ องกันการทุ จ ริ ต 
ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: ฝ่ายตรวจสอบภายใน หมายถึง ส่วนงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
 ฝ่ายตรวจสอบภายนอก หมายถึง หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานของ
 หน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น 
ในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก     
 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้     
 มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา     
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง     
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 ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
 ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการด าเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 
ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไป
อย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการของหน่วยงาน 
แก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึง
การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับ
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
 นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานในภาพรวมของ
หน่วยงาน ที่จะต้องค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับ 
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 โปร่งใสเป็นไปตามข้ันตอนที่ก าหนด     
 โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียม
กัน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูล 
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร / ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ก่ ท่ า น  
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล  
มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต 
หรือให้บริการ หรือไม ่

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง 
เป็นต้น 

  

หมายเหตุ: เป็นการให้ที่นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มาก
น้อยเพียงใด 

    

 
 ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล 
ของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน 
โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการด าเนินงานของหน่วยงานและ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล
สงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียน 
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
 แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน     
 มีช่องทางหลากหลาย     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม ่

  

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม 
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากที่สุด” 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้ มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่ 
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 ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
 ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการท างาน ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควร  
ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใสมากข้ึนอีกด้วย 
 แหล่งข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้  
ก่อนมาติดต่อ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการที่ท่าน
คาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/ 
การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม ่
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ  
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

E15 หน่วยงานที่ท่ านติดต่อ  มีการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น  
มากน้อยเพียงใด 

    

 
 ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
 ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ 
(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ 
แผนด าเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่  
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็น
ข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 แหล่งข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้ 
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 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

O1 โครงสร้างหน่วยงาน 
โครงสร้างหน่วยงาน จะต้องมีข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายใน
ของหน่วยงาน 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
ข้อมูลผู้บริหาร จะต้องมีข้อมูล ชื่อ–นามสกุล และต าแหน่ง 
ของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด 

O3 อ านาจหน้าที่ 
อ านาจหน้าที่ จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่หรือภารกิจ
ของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น การแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 เป็นต้น 

O4 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาหน่วยงาน
มากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด  

หมายเหตุ:  *แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา บางหน่วยงานเรียกว่า แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือ 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 25XX – 25XX   
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
ข้อมูลพื้นฐาน (ต่อ) 

O5 ข้อมูลการติดต่อ 

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย  
1) ที่อยู่ 2) หมายเลขโทรศัพท์ 3) หมายเลขโทรสาร  
4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)  
5) แผนที่ตั้งของหน่วยงาน  

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีข้อมูลกฎหมายต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี  เช่น    
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2)  
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546  
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550  
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2553 เป็นต้น 
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ข่าวประชาสัมพันธ์ 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องมีข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
โดยจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

O8 Q&A 

Q&A จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงาน
สามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้อง
เป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

O9 Social Network 

Social Network จะต้องมีช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่าย
สังคมออนไลน์ของหน่วยงาน  เช่น Facebook Twitter 
Instagram Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

  
 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
แผนด าเนินงาน 

O10 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีจะต้องมีข้อมูลแผนด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 ของหน่วยงานพร้อม
รายละเอียด 

O11 
รายงานการก ากับติดตาม 
การด าเนินงาน รายไตรมาส 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน รายไตรมาส จะต้อง
มีข้อมูลแสดงว่าหน่วยงานมีการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2562 ของหน่วยงานเป็นรายไตรมาส  

O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี จะต้องมีข้อมูลสรุปผล 
การด าเนินงานประจ าปีของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ที่ผ่านมา 

การปฏิบัติงาน 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการ และพนักงาน
ราชการรายบุคคล ทุกกลุ่มงาน พร้อมรายละเอียด 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
การให้บริการ* 

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือ
ภารกิจของหน่วยงาน ที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ 
ซึ่งประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ 
แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ 
และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องมีข้อมูลสถิติการให้บริการ
ตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็น
ข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

O16 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจ
การให้บริการ 

รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ จะต้องมี
ข้อมูลสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการตาม
อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ที่ผ่านมา 

O17 E–Service 

E–Service จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถขอรับบริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของ
หน่วยงาน ตามภารกิจของหน่วยงานโดยจะต้องเป็นช่อง
ทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เช่น Smart OBEC,  
My office, AMSS++,  Smart Area, Smart Office เป็นต้น 

หมายเหตุ:  *การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
  Smart OBEC หมายถึง ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 7 ระบบงานย่อย ได้แก่ 
1) งานทะเบียนหนังสือราชการ 2) งานบันทึกเสนอสั่งการ 3) งานรับ - ส่งหนังสือราชการ 4) งานไปรษณีย์  
5) งานจองยานพาหนะ 6) งานจองห้องประชุม 7) งานมาปฏิบัติราชการ 
  My office หมายถึง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
การรับหนังสือ การลงทะเบียนรับหนังสือจากภายนอก การน าส่งเอกสาร ระบบบันทึกข้อความ การออกเลขที่
ค าสั่ง ระบบบันทึกไปราชการ ระบบหนังสือราชการภายใน การรับ – ส่งหนังสือเวียนภายใน และการใช้งาน
ระบบวันลา  
  AMSS++ (Area Management Support System) หมายถึง โปรแกรมสนับสนุนการบริหาร
จัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส าหรับให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้สารสนเทศในการบริหารงาน
ในเขตพ้ืนที่ 4 ด้าน คือ ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านนโยบายและแผน ด้านงบประมาณ และด้านวิชาการ 
  Smart Area หมายถึง โปรแกรมระบบรับส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้แทนระบบ  
e-Office เดิม 
  Smart Office หมายถึง ระบบส านักงานอัจฉริยะ โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
มาประยุกต์ใช้ในส านักงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถท างานได้ทุกที่ ทุกเวลา 
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 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

O18 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562  พร้อมรายละเอียด 

O19 
รายงานการก ากับติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 

รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส 
จะต้องมีข้อมูลการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 
ของหน่วยงานเป็นรายไตรมาส 

O20 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จะต้องมีข้อมูล
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปขีองหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O21 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
แผนการจัดหาพัสดุ 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องมี
แผนการจัดซื้อจัดจ้ างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  ตามที่
หน่วยงานจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และจะต้อง
เป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

O22 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา 
พัสดุ จะต้องมีประกาศตามที่หน่วยงานต้องด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ
จัดจ้าง เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

O23 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุรายเดือน 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน จะต้อง
มีข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 และ
จะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

O24 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุประจ าปี 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี  
จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย  
1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
2) ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
3) ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การจัดหาพัสดุ 
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 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O25 
นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีนโยบายหรือ
ทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของ
หน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ 

O26 
การด าเนินการตามนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จะต้องมีการด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล เช่น การวางแผนก าลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร 
(การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ)  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้ งบุคลากร  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

O27 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะต้องมี
การก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การ
บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณ
ให้โทษและการสร้างขวัญก าลังใจ 

O28 
รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี  
จะต้องมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปีและจัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของ
หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา  
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 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

O29 
แนวปฏิบัติการจัดการ 
เรื่องร้องเรียนการทุจริต 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีแนว
ปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่อง
ร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

O30 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 
การทุจริต 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  จะต้องมีช่องทาง 
ทีผู่้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยจะต้อง
เป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

O31 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตประจ าปี 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี จะต้องมี
ข้อมูลสรุปจ านวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จะต้องมีช่องทางทีผู่้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จะต้องมีการด าเนินการ
หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น 
ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
 ค าอธิบาย เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน 
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ  
ใน 2 ประเด็น คือ (1) การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร การประเมิน
ความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกัน  
การทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริต
ในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
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 แหล่งข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน 
 ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (15 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้ 
 
 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร จะต้องมีการแสดงเจตนารมณ์
หรือค ามั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่
และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจัดท าอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จะต้องมีการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน 
ในการให้ความส าคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และจะต้องเป็นข้อมูล 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 

O36 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจ าปี 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี จะต้องมีการประเมิน
ความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  

O37 
การด าเนินการเพ่ือจัดการ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต จะต้องมีการ
ด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของ
การด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ
หน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องมีการด าเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ 
ในหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

O39 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจ าปี 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี  จะต้องมีข้อมูล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อมรายละเอียด 

O40 
รายงานการก ากับติดตามการ
ด าเนินการป้องกันการทุจริต  
รายไตรมาส 

รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการป้องกันการทุจริต 
รายไตรมาส จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการด าเนินการป้องกัน 
การทุจริตของหน่วยงาน รายไตรมาส และจะต้องเป็นข้อมูล
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

O41 
รายงานผลการด าเนินการป้องกัน
การทุจริตประจ าป ี

รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี จะต้องมี
ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 
 ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

O42 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล 
ต่อสาธารณะ 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ จะต้องมีแนวปฏิบัต ิ
ของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/
เจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 

O43 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีส่วนร่วม 

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม จะต้องมีแนวปฏิบัต ิ
ของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน 

O44 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องมี
แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ 
และส่ วนงาน/เจ้ าหน้าที่  ที่ เ กี่ ยวข้องกับการส่ ง เสริม 
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  

O45 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริต 

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีแนวปฏิบัติ 
ของหน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
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ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต (ต่อ) 

O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน 
มาตรการป้องกันการรับสินบน จะต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน 
เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการรับสินบน 

O47 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม จะต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น 
การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่   
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ จะต้องมีแนวปฏิบัติของ
หน่วยงาน เช่น การก าหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ 
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บทที่ 3 ระเบียบวิธีการประเมิน 
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 5 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการพัฒนาและออกแบบระบบการประเมินในครั้งนี้ให้ง่ายต่อการใช้งาน 
ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนในการน าเข้าข้อมูล และค านึงถึงความสะดวกในการตอบค าถามแบบส ารวจของ  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้การด าเนินการประเมินสามารถ  
ท าได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองต่อการน าข้อมูลไปสู่การปรับปรุงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับการประเมิน 
และการวางแผนในการป้องกันการทุจริตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ส าหรับระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายละเอียด ดังนี้ 

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

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

3.3 กลุ่มประชากร กลุ่มตวัอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ส าหรับแบบ IIT) 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง  บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตั้งแต่ระดับ
ผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ทีท่ างานให้กับหน่วยงานมา
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 การก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ า เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 50 
ตัวอย่าง กรณีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน จ านวนน้อยกว่า 50 คน ให้เก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด 
 การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตนเอง 
 
 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ส าหรับแบบ EIT) 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 การก าหนดขนาดตัวอย่างขั้นต่ า เก็บตัวอย่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า 50 
ตัวอย่าง  
 การเก็บข้อมูลตัวอย่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ EIT ด้วยตนเอง 
 
 3) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ส าหรับแบบ OIT) 
 เก็บข้อมูลจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด และไม่มีการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่ในการตอบแบบส ารวจ หน่วยงานละ 1 ชุด 
 การตอบแบบส ารวจ OIT ในแต่ละข้อค าถาม โดยเลือก “มี” หรือ “ไม่มี” โดยหากเลือก 
“มี” ให้ระบุ URL ของหน้าใดหน้าหนึ่งบนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเนื้อหาข้อความ
หรือลิงค์ส าหรับเชื่อมโยงไปยังข้อมูลตามที่แต่ละข้อค าถามก าหนด ส่วนช่อง “ค าอธิบาย” สามารถกรอก
ค าอธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ก็ได้ โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถส่งลิงค์ได้มากกว่า 1 ลิงค์ในแต่ละข้อ 

กรณีที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อจ ากัดหรือเหตุผลความจ าเป็น ท าให้เผยแพร่ข้อมูล 
ได้ไม่ตรงตามรายละเอียดที่ก าหนดหรือไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่ก าหนดตามแบบส ารวจ OIT ได้ 
ให้หน่วยงานอธิบายเหตุผลความจ าเป็นประกอบโดยละเอียด 
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3.4 การประมวลผลคะแนน 
 การประมวลผลคะแนน จะมีการค านวณคะแนนทั้งรายตัวชี้วัด รายเครื่องมือ และคะแนนรวม
ตามล าดับ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 

คะแนนข้อค าถาม 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ข้อค าถามจากผู้ตอบ 
ทุกคน 

คะแนนเฉลี่ยของ 
ข้อค าถามจากผู้ตอบ 

ทุกคน 
คะแนนของข้อค าถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย – – 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถาม 
ในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกข้อค าถามในตัวชี้วัด 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 
คะแนนเฉลี่ยของ 

ทุกตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 
น้ าหนักแบบส ารวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 
คะแนนแบบส ารวจ 
ที่ถ่วงน้ าหนักแล้ว 

คะแนนแบบส ารวจ x 
0.30 

คะแนนแบบส ารวจ x 
0.30 

คะแนนแบบส ารวจ x 
0.40 

คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจที่ถ่วงน้ าหนักแล้ว 
 
หมายเหตุ:  

ข้อมูลการตอบ IIT และ EIT ทุกข้อมูลจะถูกน ามาใช้ประมวลผลคะแนน เว้นแต่กรณีที่มี
ข้อมูลการตอบน้อยกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าที่ก าหนด จะไม่สามารถประมวลผลคะแนนในส่วนนั้นได้ 

กรณีที่หน่วยงานที่ไม่สามารถตอบ OIT ได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดหรือเหตุผลความจ าเป็น 
ท าให้ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลตามรายละเอียดที่ก าหนดได้โดยมีเหตุผลประกอบอันน่าเชื่อถือ จะไม่น า 
ข้อนั้นมาร่วมในการประมวลผล 
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ตารางแสดงสัดส่วนน้ าหนักคะแนน 
 

แบบ น้ าหนัก ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย จ านวนข้อค าถาม 

IIT 30 

การปฏิบัติหน้าที่ – 6 
การใช้งบประมาณ – 6 

การใช้อ านาจ – 6 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ – 6 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต – 6 

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

OIT 40 

การเปิดเผยข้อมูล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 9 
การบริหารงาน 8 

การบริหารเงินงบประมาณ 7 
การบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 
4 

การส่งเสริมความโปร่งใส 5 

การป้องกันการทุจริต 

การด าเนินการเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

8 

มาตรการภายในเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 

7 

 
3.5 การรายงานผลการประเมิน 

 การรายงานผลการประเมิน จะเป็นการรายงานในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผล  
การประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ คะแนน 
AA 95.00 – 100 
A 85.00 – 94.99 
B 75.00 – 84.99 
C 65.00 – 74.99 
D 55.00 – 64.99 
E 50.00 – 54.99 
F 0 – 49.99 



 
 

 
 

38 
 

แผนภาพแสดงภาพรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
          การประเมิน ITA          
                    
                      

เครื่องมือ     IIT       EIT     OIT  
น้ าหนัก      30        30      40 

                              

ตัวช้ีวัด 
การปฏิบัติ

หน้าท่ี 
 

การใช้
งบประมาณ 

 
การใช้
อ านาจ 

 
การใช้ทรัพย์สิน

ของราชการ 
 

การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 

 
คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

 
ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 

 
การปรับปรุง
การท างาน 

 
การเปิดเผย

ข้อมูล 
 

การป้องกัน
การทุจริต 

                        
                      

การเก็บ
ข้อมูล 

  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 

ตอบแบบวัดการรับรู้ IIT ด้วยตนเอง 
  

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

ตอบแบบวัดการรับรู้ EITด้วยตนเอง 
 

 
หน่วยงานส่งข้อมูล
แบบส ารวจ OIT 

 

                      
ขนาด

ตัวอย่าง 
   

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายใน 
ไม่น้อยกว่า 50 ตัวอย่าง 

     
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก 
ไม่น้อยกว่า 50 ตัวอย่าง 

     

                      
                      

ประชากร    
บุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา ทีท่ างานให้กับหน่วยงาน
มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ป ี

     

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทาง 
การศึกษาท่ีมารับบริการหรือมาตดิต่อ 
ตามภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

   
ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
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บทที่ 4 ขั้นตอนการประเมิน 
 สพฐ. ได้ก ำหนดรำยละเอียดของกำรเข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจะต้องด ำเนินกำรผ่ำนระบบ 
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยจ ำแนกขั้นตอน 
กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ (1) ช่วงเตรียมกำรประเมิน (2) ช่วงด ำเนินกำรประเมิน และ  
(3) ช่วงสรุปผลกำรประเมิน ซึ่งในแต่ละช่วงจะมีขั้นตอนกำรประเมินและกรอบระยะเวลำด ำเนินกำรพอสังเขป ดังนี้ 

ช่วงการประเมิน กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน 
ช่วงเตรียมกำรประเมิน 

2 – 28 ก.พ. 2562 
สพฐ.ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรประเมิน ITA ของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ  

มี.ค – เม.ย.  2562 
เตรียมบุคลำกรผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้ประสำนงำนกำรประเมิน 
และผู้ดูแลระบบของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

2 พ.ค. 2562 สพฐ.ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรประเมิน ITA ของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ (เพิ่มเติม) 

พ.ค. – มิ.ย. 2562 หน่วยงำนปรับปรุงแก้ไขระบบงำนและกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำน
ทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

7 - 31 พ.ค. 2562 ดำวน์โหลดไฟล์ “แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” จำก
เว็บไซต์โครงกำรโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) 
ด ำเนินกำรกรอกข้อมูลและส่งไปตำมช่องทำงที่ สพฐ. ก ำหนด          

ช่วงด ำเนินกำรประเมิน 3 – 14 มิ.ย. 2562 สพฐ. ส่งช่องทำงกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยใน (IIT) ให้ สพท. 
สพท. เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรตอบแบบวัด
กำรรับรู้ IIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในเข้ำมำตอบ  

17 – 28 มิ.ย. 2562 สพฐ. ส่งช่องทำงกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอก (EIT) ให้ สพท. และอีเมล์ส่วนตัวของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภำยนอกโดยตรง 
สพท. เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรตอบแบบวัด
กำรรับรู้ EIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกเข้ำมำตอบ 

1 - 12 ก.ค. 2562  ด ำเนินกำรตอบค ำถำมแบบส ำรวจ OIT 
ช่วงสรุปผลกำรประเมิน 22 - 26 ก.ค. 2562 ตรวจสอบ ให้คะแนน วิเครำะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนน 

โดย ส ำนักงำน ป.ป.ช.ร่วมกับ คณะกรรมกำร สพฐ. 
29 - 31 ก.ค. 2562 จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 

ส.ค. 2562 ประกำศผลกำรประเมิน ITA และน ำเสนอผลต่อ 
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

หมำยเหตุ : กรอบระยะเวลำด ำเนินกำรข้ำงต้นอำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมสถำนกำรณ์ โดย สพฐ. 
จะแจ้งให้ สพท. ทรำบล่วงหน้ำ 

http://www.uprightschool.net/
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ช่วงเตรียมการประเมิน 
 
 1. สพฐ.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 สพฐ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ตำมแนวทำงของแผนแม่บทบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20ปี 
จ ำนวน 5 ภูมิภำค ระหว่ำงวันที่ 6 – 28 กุมภำพันธ์ 2562 เพ่ือชี้แจงภำพรวมกำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้กับผู้รับผิดชอบกำรประเมิน ITA ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้เตรียมควำมพร้อมในกำรรับกำรประเมิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 
 2. เตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะต้องจัดเตรียมบุคลำกรเพ่ือท ำหน้ำที่ เป็นผู้ประสำนงำน 
กำรประเมิน และผู้ดูแลระบบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ดังนี้ 
 - ส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก 
 – ประสำนงำนในขั้นด ำเนินกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ IIT และ EIT ประเมินกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
 – ตอบแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (แบบ OIT) 
 – ก ำกับดูแลกำรประเมินในภำพรวมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 
 3. สพฐ.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) 
 สพฐ. จัดประชุมทำงไกลผ่ำนระบบ Video Conference เรื่อง กำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเน้นย้ ำให้ผู้บริหำร บุคลำกรในสังกัด สพฐ. และบุคลำกรในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ได้รับทรำบแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในกำรเตรียมรับกำรประเมิน
ดังกล่ำว 

 
 4. หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะต้องด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขระบบงำนและกำรเปิดเผยข้อมูล
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน 

 
 5. ดาวน์โหลดไฟล์ “แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” จากเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต 
(www.uprightschool.net) ด าเนินการกรอกข้อมูลและส่งไปตามช่องทางท่ี สพฐ. ก าหนด          
   ผู้ดูแลระบบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำดำวน์โหลดไฟล์ “แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” 
(ไฟล์ Excel) จำกเว็บไซต์โครงกำรโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) เพ่ือด ำเนินกำรกรอกข้อมูล ดังนี้ 
   1. ชื่อหน่วยงำน 
   2. จ ำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) ทั้งหมดของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ท ำงำน
ให้กับหน่วยงำนมำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
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   3. ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ได้แก่ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดที่มำรับบริกำรหรือมำติดต่อตำมภำรกิจของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยข้อมูลที่ต้องระบุประกอบด้วย ชื่อ – นำมสกุล , อีเมล์ และระบุประเภท
กำรติดต่อ (งำนหลักของหน่วยงำน งำนจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ งำนสนับสนุน และงำนอ่ืน ๆ) 

ค าแนะน า : ผู้ดูแลระบบของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ควรกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภำยนอก (EIT) เผื่อไว้ประมำณ 80 – 100 ตัวอย่ำง เนื่องจำกระบบจะประมวลผลคะแนนเมื่อมีกำรตอบแบบส ำรวจ EIT 
มำกกว่ำ 50 ตัวอย่ำงขึ้นไป กรณีท่ีมีข้อมูลกำรตอบน้อยกว่ำนี้ ระบบจะไม่ประมวลผลคะแนน 

 
ตัวอย่าง แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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   เมื่อด ำเนินกำรกรอกข้อมูลครบตำมจ ำนวนแล้ว ท ำกำรบันทึกไฟล์ดังกล่ำวเป็นชื่อ “แบบ
กรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย...” ตำมด้วยชื่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เช่น “แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย สพป.ล ำพูน เขต 1”หรือ “แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สพม.เขต 42” เป็นต้น 

   ส่งไฟลแ์บบกรอกขอ้มูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปทีอี่เมล์ itaonline2019@pracharath.ac.th 
เพ่ือรอกำรตอบกลับ Username และ Password ของแต่ละเขต ส ำหรับใช้ในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
   1. รับช่องทำงกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน (IIT) 
   2. รับช่องทำงกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT) 
   3. ตรวจสอบสถำนะของกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   4. ส่งข้อมูลแบบส ำรวจ OIT 
 

ช่วงด าเนินการประเมิน 
 
 1. สพฐ. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ให ้สพท. 
 สพฐ.จะจัดส่งช่องทำงกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ IIT ให้แก่ ผู้ดูแลระบบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ไปที่อีเมล์ itauserXXX@pracharath.ac.th โดยช่องทำงกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ IIT จะอยู่ในลักษณะ URL 
และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทำงเฉพำะของแต่ละส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 
เข้ำมำตอบในระบบ ITA Online ในช่วงเวลำที่ สพฐ.ก ำหนด 
 
 2. สพท. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้  IIT ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ 
 จำกนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะต้องประชำสัมพันธ์รำยละเอียดกำรเข้ำระบบ ITA 
Online แก่บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ซึ่งกำรประชำสัมพันธ์จะต้องเป็นกำรสื่อสำรภำยใน เพ่ือให้
บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเข้ำระบบและประเมินด้วยตนเอง 
 บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จะเข้ำระบบ ITA Online จำก URL และ QR Code 
และประเมินด้วยตนเอง โดยเมื่อเข้ำระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยกำรกรอกหมำยเลขบัตรประชำชนของ
ตนเองก่อนท ำแบบส ำรวจ โดยระบบจะตรวจสอบควำมถูกต้องของเลขบัตรประชำชนเพ่ือป้องกันกำรตอบซ้ ำ
ของผู้ใช้งำนและเพ่ือให้ผลกำรประเมินมีควำมคลำดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่ำนั้น ไม่มีกำรเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัว
ของผู้ตอบแบบส ำรวจใด ๆ ทั้งสิ้น 

ทั้งนี้ ผู้ดูแลระบบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จะมีหน้ำที่ก ำกับติดตำมกำรประเมิน 
ตำมแบบ IIT ให้ได้ตำมจ ำนวนตัวอย่ำงที่ สพฐ. ก ำหนด 
 
 
 
 
 

mailto:itaonline2019@pracharath.ac.th
mailto:itauserXXX@pracharath.ac.th
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 3. สพฐ. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ให้ สพท. 
และอีเมล์ส่วนตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกโดยตรง 
 สพฐ.จะจัดส่งช่องทำงกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ EIT ให้แก่ ผู้ดูแลระบบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ไปที่อีเมล์ itauserXXX@pracharath.ac.th และอีเมล์ส่วนตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอกโดยตรง 
โดยช่องทำงกำรตอบแบบวัดกำรรับรู้ EIT จะอยู่ในลักษณะ URL และ QR Code ซึ่งเป็นช่องทำงเฉพำะของแต่ละ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก เข้ำมำตอบในระบบ ITA Online ในช่วงเวลำ 
ที ่สพฐ.ก ำหนด 
  
 4. สพท. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้  EIT ให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบ 
  จำกนั้น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจะต้องประชำสัมพันธ์รำยละเอียดกำรเข้ำระบบ ITA 
Online แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก ซึ่งกำรประชำสัมพันธ์ จะต้องเป็นกำรสื่อสำรภำยนอก เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภำยนอกเข้ำระบบและประเมินด้วยตนเอง 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก จะเข้ำระบบ ITA Online จำก URL และ QR Code และประเมิน
ด้วยตนเอง โดยเมื่อเข้ำระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยกำรกรอกหมำยเลขบัตรประชำชนของตนเอง  
ก่อนท ำแบบส ำรวจ โดยระบบจะตรวจสอบควำมถูกต้องของเลขบัตรประชำชนเพ่ือป้องกันกำรตอบซ้ ำ 
ของผู้ใช้งำนและเพ่ือให้ผลกำรประเมินมีควำมคลำดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่ำนั้น ไม่มีกำรเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัว
ของผู้ตอบแบบส ำรวจใด ๆ ทั้งสิ้น 

ทั้งนี้ ผู้ดูแลระบบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จะมีหน้ำที่ก ำกับติดตำมกำรประเมิน 
ตำมแบบ EIT ให้ได้ตำมจ ำนวนตัวอย่ำงที่ สพฐ. ก ำหนด โดยสำมำรถเรียกดูสถำนะของกำรประเมินตำมแบบ 
EIT ในระบบ ITA Online 
 
 5. ด าเนินการตอบค าถามแบบส ารวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity 
and Transparency Assessment: OIT) 
 ด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่รับกำรประเมิน โดยผู้ดูแลระบบของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จะต้องเข้ำระบบ ITA Online เพ่ือตอบค ำถำมตำมแบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ 
(แบบ OIT) ตำมช่วงเวลำที่ สพฐ.ก ำหนด โดยจะต้องด ำเนินกำรตอบแต่ละข้อตำมแนวทำงที่ก ำหนดเท่ำนั้น 
 

ช่วงสรุปผลการประเมิน 
 
 1. ตรวจสอบ ให้คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนน  
 สพฐ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลตำมเกณฑ์ 
ที่ก ำหนดและให้คะแนน รวมถึงกำรวิเครำะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ร่วมกับ 
ส ำนักงำน ป.ป.ช.  
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 2. จัดท ารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  สพฐ. ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยจัดท ำเป็นรูปเล่มและไฟล์ดิจิทัล ภำยหลัง
จำกกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดและ 
ให้คะแนน รวมถึงกำรวิเครำะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ร่วมกับ ส ำนักงำน ป.ป.ช.  
 
 3. ประกาศผลการประเมิน ITA และน าเสนอผลต่อ ส านักงาน ป.ป.ช. 
 สพฐ. ประกำศผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ให้สำธำรณชนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้รับทรำบ
รวมถึงน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนต่อ ส ำนักงำน ป.ป.ช. และจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและรำงวัลเชิดชูเกียรติให้กับ
ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือผู้แทนของหน่วยงำน 

1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 225 เขต ที่เข้ำรับกำรประเมิน  ITA ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่มีผลคะแนนกำรประเมิน ITA ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562 สูงสุด 10 อันดับแรก 

3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่มีพัฒนำกำรของผลกำรประเมิน ITA เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ทุกปี (พ.ศ. 2558 – 2562) 
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คณะจัดท ำ 

คู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
ที่ปรึกษำ 

1. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สพฐ. 
2. นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สพฐ. 
3. นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
   ส านักงาน ป.ป.ช. 
4. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. 
5. นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ช. 
 
คณะจัดท ำ 

1. นางสาวสิริมา  หมอนไหม ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา สพฐ. 
2. นางสาวไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
3. นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
4. นางสุณิสาห์  ม่วงคราม ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
5. นายทองคูณ หนองพร้าว  ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
6. นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
7. นายวิชัย แสงศรี  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
8. นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  
9. นางสาวทิวา ยานไกล  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1  
10. ว่าที่ ร.ต. วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ  
11. นางราตรี มูลค า  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 
12. นายอินสวน สาธุเม ศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
13. นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา  ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1  
14. นายศุภกร มรกต  ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 2  
15. นางสาวณัชชนิฏฐา พุ่มชุ่ม  ศึกษานิเทศก ์สพป.พิษณุโลก เขต 2   
16. นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา  ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 1   
17.นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 3  
18. นางสาวประจวบ พุทธาวาศรี  ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 16   
19.นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 29 
20. นายธนบดีพิพัฒน์ ด านิล  ศึกษานิเทศก ์ศธจ.ชัยนาท 
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คณะจัดท ำ (ต่อ) 

21. นางวันเพ็ญ ศิริคง  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ชัยนาท   
22. นายอานนท์ วงศ์วิชญ์  นักวิชาการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3  
23. นายณัฐพล คุ้มวงศ์  นักวิชาการศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3   
24. นางศิริพร จินดาพงษ์  นักวิชาการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 1   
25. นางพิชาพัทธ์ นพคุณรังสฤษฏ์  นักวิชาการศึกษา สพม. เขต 13   
26. จ่าสิบเอกณพล ยะนินทร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.สระแก้ว เขต 2 
27. นางวาสนา แจ่มเจริญ  นักจัดการงานทั่วไป สพป.สมุทรปราการ เขต 2 
28. นางสาวพิไลภรณ์ ตระกูลพันธุ์เลิศ  นักจัดการงานทั่วไป สพป.ปทุมธานี เขต 2  
29. นางสุภัทตรา เพลียหาญ  นักจัดการงานทั่วไป สพป.ล าพูน เขต 1  
30. นางนิรมล บัวเนียม  ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร  
31. นายเสวก บุญประสพ  ผู้อ านวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ สพป.ตาก เขต 1  
32. นายบุณยพงษ์ โพธิวัฒน์ธนัต  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 
33. นางปณิชา นัยเพียร รองผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สพฐ.  
34. นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์ นักวิชาการศึกษา สตผ.   
35. นายภูธร จันทะหงษ ์ปุณยจรัสธ ารง รองผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. 
36. นายจักรพงษ์  วงค์อ้าย ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สนก. 
37. นายฐาปณัฐ  อุดมศรี นักวิชาการศึกษา สนก.    
38. นายสพลกิตติ์  สังข์ทิพย์ ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 ช่วยราชการ สนก. 
 
คณะบรรณำธิกำรกิจ 

1. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. 
2. นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ ารง รองผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. 
3. นายจักรพงษ์  วงค์อ้าย ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สนก. 
4. นายสพลกิตติ์  สังข์ทิพย์ ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 ช่วยราชการ สนก. 
5. นางสาวสรรเสริญ  สวุรรณ์ ข้าราชการบ านาญ กระทรวงศึกษาธิการ 
 
ออกแบบเรขศิลป์ 

นายจักรพงษ์  วงค์อ้าย ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สนก. 
 



 

 

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
(โครงการโรงเรียนสุจรติ) 


