
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ITA Online 2019  ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

Integrity and Transparency Assessment 

(ฉบับปรับปรุง 1 พฤษภาคม 2562) 



 

กรอบระยะเวลาด าเนินการ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ช่วงการประเมิน กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน 
ช่วงเตรียมการประเมิน 

2 – 28 ก.พ. 2562 
สพฐ.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  

มี.ค – เม.ย.  2562 
เตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้ประสานงานการประเมิน 
และผู้ดูแลระบบของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

2 พ.ค. 2562 สพฐ.ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม) 

พ.ค. – มิ.ย. 2562 หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขระบบงานและการเปิดเผยข้อมูลผ่าน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

7 - 31 พ.ค. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์ “แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” จาก
เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) 
ด าเนินการกรอกข้อมูลและส่งไปตามช่องทางที่ สพฐ. ก าหนด          

ช่วงด าเนินการประเมิน 3 – 14 มิ.ย. 2562 สพฐ. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) ให้ สพท. 
สพท. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด
การรับรู้ IIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบ  

17 – 28 มิ.ย. 2562 สพฐ. ส่งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT) ให้ สพท. และอีเมล์ส่วนตัวของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอกโดยตรง 
สพท. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด
การรับรู้ EIT ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบ 

1 - 12 ก.ค. 2562  ด าเนินการตอบค าถามแบบส ารวจ OIT 
ช่วงสรุปผลการประเมิน 22 - 26 ก.ค. 2562 ตรวจสอบ ให้คะแนน วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลคะแนน 

โดย ส านักงาน ป.ป.ช.ร่วมกับ คณะกรรมการ สพฐ. 
29 - 31 ก.ค. 2562 จัดท ารายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส.ค. 2562 ประกาศผลการประเมิน ITA และน าเสนอผลต่อ 
ส านักงาน ป.ป.ช. 

หมายเหตุ : กรอบระยะเวลาด าเนินการข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ โดย สพฐ. จะแจ้งให้ 
สพท. ทราบล่วงหน้า  

 
 

http://www.uprightschool.net/
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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 

 



 
 คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
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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 

 



 
 คู่มือการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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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 

 
 
 

 



 

 

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
(โครงการโรงเรียนสุจรติ) 


