
 

 

 

 

 

 

คู่มือการประเมิน 
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA Online) 

 

 

 

 

 

 



 

กรอบระยะเวลาด าเนินการ 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ช่วงการประเมิน กรอบระยะเวลา ขั้นตอนการประเมิน 
ช่วงเตรียมการประเมิน 

 
◊ ชี้แจงกรอบการ
ประเมิน 
◊ น าเข้าข้อมูล 
 

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

พ.ค. 2564 
สพท.เตรียมบุคลากรผู้รับผิดชอบ ได้แก่ รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้ประสานงานการประเมิน 
และผู้ดูแลระบบของ สพท. 

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

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

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

ช่วงด าเนินการประเมิน 
 

◊ ตอบแบบ IIT, EIT 
◊ ตอบแบบ OIT 

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

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

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

 
◊ ตรวจให้คะแนนและ
ข้อเสนอแนะ 
◊ ประมวลผลการ
ประเมิน 
◊ ประกาศผลคะแนน 
ITA 

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

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

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

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

หมายเหตุ : กรอบระยะเวลาด าเนินการข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ โดย สพฐ. จะแจ้งให้ 
สพท. ทราบล่วงหน้า 

http://www.uprightschool.net/
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บทที่ 2 เกณฑ์การประเมิน 
 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1) การปฏิบัติหน้าที่ 
 2) การใช้งบประมาณ 
 3) การใช้อ านาจ 
 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 
 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 6) คุณภาพการด าเนินงาน 
 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 8) การปรับปรุงระบบการท างาน 
 9) การเปิดเผยข้อมูล 
 10) การป้องกันการทุจริต 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด IIT 

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

 ตัวช้ีวัดที ่1 การปฏิบัติหน้าที่    
 เป็นตัวชี้ วัดที่ มี วัตถุประสงค์ เ พ่ือประเมินการรับรู้ ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

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

 ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด     
 เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการ 
ส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 มุ่งผลส าเร็จของงาน     
 ให้ความส าคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว     
 พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง     

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้  จากผู้มาติดต่อ  
เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม ่

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 
เป็นต้น 

  

หมายเหตุ: เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ 
เป็นต้น 
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ประเด็นการประเมิน ระดับ 

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

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง 
เป็นต้น 

  

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือ
ภาคเอกชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต 
หรือไม ่

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอ านวยความสะดวกเป็นกรณี
พิเศษ เป็นต้น 

  

 

 ตัวช้ีวัดที ่2 การใช้งบประมาณ 

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

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านึงถึง
ประเดน็ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด 
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 คุ้มค่า     
 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน 
ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์     
ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหา
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ในลักษณะดังต่อไปนี้   
มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

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

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 สอบถาม     
 ทักท้วง     
 ร้องเรียน     

 

 ตัวช้ีวัดที่ 3 การใช้อ านาจ 

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

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 

 ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i13 ท่านได้รับมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่ 
จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามต าแหน่งหน้าที่ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับ
คุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง  มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าธุระส่วนตัว 
ของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด 

    

   

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ 
ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน 
มีลักษณะดังต่อไปนี้  มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอ านาจ     
 มีการซื้อขายต าแหน่ง     
 เอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง     
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 ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 

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

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สิน
ของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือน าไปให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเ พ่ือยืมทรัพย์สินของ
ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความ
สะดวก มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i21 ถ้ าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาต
อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการน าทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง  
จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

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

    

 

 ตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 

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

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 

 ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความส าคัญ
กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

i26 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ มี ไม่มี 
 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ   
 จัดท าแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน   

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข 
มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านเห็นว่าหน่วยงานของท่านไม่มีปัญหาการทุจริตให้ตอบ “มากที่สุด” 
 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i28 หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการดังต่อไปนี้  
ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 เฝ้าระวังการทุจริต     
 ตรวจสอบการทุจริต     
 ลงโทษทางวินัย  เมื่อมีการทุจริต     

หมายเหตุ: หากหน่วยงานของท่านไม่มีการทุจริต จึงท าให้ไม่มีการลงโทษทางวินัย ให้ตอบ "มากที่สุด" 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

i29 หน่วยงานของท่าน มีการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการ
ท างาน เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

    

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

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
i30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น 
ในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็น
ดังต่อไปนี้ อย่างไร 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก     
 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้     
 มั่นใจว่าจะมีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา     
 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง     
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รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด EIT 

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

 ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 

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

 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน ประกอบด้วยข้อค าถาม  จ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 
e1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย
เพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด     
 เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/
ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกัน 
มากน้อยเพียงใด 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา  
ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลมากน้อยเพียงใด 

    

 
ประเด็นการประเมิน ระดับ 

e4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต 
หรือให้บริการ หรือไม ่

มี ไม่มี 

 เงิน   
 ทรัพย์สิน   
 ประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อาจค านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง 
เป็นต้น 

  

หมายเหตุ: เป็นการให้ที่นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการด าเนินงาน โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 
มากน้อยเพียงใด 

    

 

 ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน
ในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูล  
ที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการด าเนินงานของหน่วยงานและข้อมูล 
ที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถส่งค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มี 
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ข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  ประเด็นส ารวจ ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน ระดับ 

e6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ  
มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

 เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน     
 มีช่องทางหลากหลาย     

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย
เพียงใด 

    

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
e8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม ่

  

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม 
เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านไม่มีข้อกังวลสงสัยให้ตอบ “มากที่สุด” 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
e10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้ มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่ 

  

 

 ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 

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

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน  ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการ
ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ท่านคาดหวังไว้  
ก่อนมาติดต่อ 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยที่สุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

e12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 

    

หมายเหตุ: หากท่านติดต่อครั้งแรก ให้เปรียบเทียบกับวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการที่ท่าน
คาดหวังไว้ก่อนมาติดต่อ 
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ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

มี ไม่มี 
e13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/ 
การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ 

  

 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

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

    

หมายเหตุ: การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตาม
ประเมินผล เป็นต้น 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับ 

น้อยท่ีสุด
หรือไม่มีเลย 

น้อย มาก มากที่สุด 

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

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

 ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

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

   ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o1 โครงสร้าง o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 

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

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

o3 อ านาจหน้าที่ o แสดงข้อมูลหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายก าหนด 
 

o4 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน 

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

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

o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย 

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

พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา  

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

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นต้น 

 การประชาสัมพันธ์ 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตาม

อ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน  
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o8 Q&A o แสดงต าแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถ 

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

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

  
 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 

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

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

o11 รายงานการก ากับ ติดตาม 
การด าเนินงาน ประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

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

o12 รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 

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

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

 
  การให้บริการ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o14 คูม่ือหรือมาตรฐานการ

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

o15 ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ 

o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน 
o เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

o16 รายงานผลการส ารวจ 
ความพึงพอใจ 
การให้บริการ 

o แสดงผลส ารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน  
o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

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

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o18 แผนการใช้จ่าย 

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

o19 รายงานการก ากับ 
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 
รอบ 6 เดือน 

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

o20 รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

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

 

 

  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

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

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

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

หรือการจัดหาพัสดุ 
รายเดือน 

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

o24 รายงานผลการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 

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

 
 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o25 นโยบายการบริหาร

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

o26 การด าเนินการตามนโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

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

o27 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

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

o28 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจ าปี 

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

  

 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o29 แนวปฏิบัติการจัดการ 

เรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

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

o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 

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

การทุจรติและประพฤติ 
มิชอบ 

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

  

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o32 ช่องทางการรับฟัง 

ความคิดเห็น 
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น 
ต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน 
ผ่านทางช่องทางออนไลน์  
o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก
ของหน่วยงาน 

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ 
มีส่วนร่วม 

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

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

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล) ดังนี้ 

 ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

  เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o34 เจตจ านงสุจริต 

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

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

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o36 การประเมินความเสี่ยง 

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

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

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

o เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร 

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

  แผนป้องกันการทุจริต 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 

o39 แผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทุจริต 

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

o40 รายงานการก ากับติดตาม
การด าเนินการป้องกัน 
การทุจริตประจ าปี  
รอบ 6 เดือน 

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

o41 รายงานผลการด าเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจ าปี 

o แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย  
ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
o ใช้รายงานผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 ตัวช้ีวัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ 
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

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

o43 การด าเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

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

แบบ น้ าหนัก ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดย่อย ข้อค าถาม 

IIT 30 

การปฏิบัติหน้าที่ – 6 
การใช้งบประมาณ – 6 

การใช้อ านาจ – 6 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ – 6 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต – 6 

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

OIT 40 
การเปิดเผยข้อมูล 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 9 
การบริหารงาน 8 

การบริหารเงินงบประมาณ 7 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 

การส่งเสริมความโปร่งใส 5 

การป้องกันการทุจริต 
การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต 8 
มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 2 
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ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ 

ที ่ ๓๔ / 2564 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมเชิงปฎิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 ………………………………………………………………………. 
              ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ได้ด ำเนินโครงกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุจริต โดยใช้ชื่อว่ำ “กำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
โดยกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้เริ่ม
ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2558 เป็นต้นมำ เป็นกำรประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมกำรปฏิบัติรำชกำร 
ของหน่วยงำนภำครัฐในทุกมิติตั้งแต่กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรและกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ภำยใน 
หน่วยงำน มีกำรประเมิน “ระบบงำน” และ “วัฒนธรรม” ในหน่วยงำน ตลอดจนประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
ในภำพรวมที่สะท้อนได้จำกกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก โดย         
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 กรอบกำรประเมินเพ่ือวัดระดับคุณภำพและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน     
ของภำครัฐ 10 ตัวชี้วัด ใช้เครื่องมือในกำรประเมิน 3 เครื่องมือ  
 เพ่ือให้กำรกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ ในภำพรวมของกำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล      
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำม และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร  
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ดังนี้ 
 

 1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้ำที่ ก ำหนดกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำน วำงแผน ให้ค ำปรึกษำ 
แนะน ำ ตลอดจนสนับสนุนกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ของ
หน่ วย งำน ภ ำครัฐ  ( Integrity & Transparency Assessment : ITA) ส ำนั ก งำน เขต พ้ื นที่ ก ำรศึ กษ ำ
ประถมศึกษำยโสธร เขต ๒ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย  

         ๑. นำยบวร         เทศำรินทร์      ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒   ประธำนกรรมกำร 
         ๒. นำยจีระศักดิ์    ภำระเวช         รอง สพป.ยโสธร เขต ๒          รองประธำนกรรมกำร 

         ๓. นำงสุพิชญ์ชญำ  มีแก้ว      รอง สพป.ยโสธร เขต ๒   รองประธำนกรรมกำร 

              ๔. ว่ำที่ ร.อ.อมรรัตน์  ศรีขันธ์      รอง สพป.ยโสธร เขต ๒  รองประธำนกรรมกำร 

              ๕. นำงสมใจ         มิ่งไชย      ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน  กรรมกำร              
              ๖. นำงนิตยำ         จำรุมำศ      ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศกึษำ   กรรมกำร 

         7.  นำงยุภำพรรณ  ศรีบุระ      ผอ.กลุ่มบริหำรบุคคล          กรรมกำร 
         ๘. นำงสำววันเพ็ญ  อ่อนแก้ว      ผอ.กลุ่มบริหำรกำรเงินฯ  กรรมกำร 

              ๙. นำงสำวจังกร     จตุเทน      ผอ.กลุ่มพัฒนำครูฯ  กรรมกำร 

                                                                                                            /๑๐. นำยชยพล…… 
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              10. นำยชยพล      มูลสำร ผอ.กลุ่มกฎหมำยและคดี  กรรมกำร 

              ๑๑. นำงอนุชิตำ     ภำระเวช        ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน   กรรมกำร 

              ๑๒.นำงวรำภรณ์    สิงห์คิบุตร      ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร  กรรมกำร 

                   ๑3. นำยผดุงสิทธิ ์ ลำวรรณ      ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ กรรมกำร 

              1๔. นำงสมจิตต์     รวมแก้ว         ผอ.กลุ่มนเิทศติดตำมและประเมินผลฯ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
              15. นำงสำวบุษกร  ศรีชนะ      ศึกษำนิเทศกช์ ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

              16. นำงสำวจริยำ   กรุณำ      ศึกษำนิเทศกช์ ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้ำที ่ ศึกษำวิเครำะห์ท ำควำมเข้ำใจแนวคิดในกำรจัดท ำโครงกำร
และกำรด ำเนินกำรจัดท ำ และหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมควำมเหมำะสม และจัดส่งข้อมูลตัวชี้วัดที่รับผิดชอบให้
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสรุป รวบรวม และรำยงำนผล ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ประกอบด้วย 

๒.๑ กลุ่มอ านวยการ ประกอบด้วย 
 ๑. นำงสุพิชญ์ชญำ   มีแก้ว   รอง สพป.ยโสธร เขต ๒   ประธำนกรรมกำร 

 ๒. นำงวรำภรณ์      สิงห์คิบุตร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร กรรมกำร 
 ๓. นำยธรรมภรณ์    ธงชัย  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญกำร กรรมกำร 
 ๔. นำงชนิดำภำ      ศรีวะรมย ์ ลูกจ้ำงชั่วครำว   กรรมกำร 
 ๕. นำงสำวนิตยำ     สีหำนำจ  ลูกจ้ำงชั่วครำว   กรรมกำร 
 ๖. นำงสำวศิริลักษณ์  ไหลริน  ลูกจ้ำงชั่วครำว   กรรมกำร 
๒.๒ กลุ่มนโยบายและแผน ประกอบด้วย 
 ๑. นำยจีระศักดิ์      ภำระเวช รอง สพป.ยโสธร เขต ๒        ประธำนกรรมกำร

 ๒. นำงสมใจ           มิ่งไชย  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน       กรรมกำร 
 ๓. นำยสมัย           พรสินธุเศรษฐ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวโสภิตวลัย เบ้ำทอง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 ๕. นำงรัชนี    ค ำเนตร  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร       กรรมกำร 
 ๖. นำงสำวณัฐนันท์  บุญเสนอ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร        กรรมกำร 
 ๗. นำงสำวพัชริดำ    อุ่มแก้ว  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร        กรรมกำร 
๒.๓ กลุ่มกฎหมายและคดี ประกอบด้วย 
 ๑. นำยชยพล         มูลสำร           ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี      ประธำนกรรมกำร 
๒.๔ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 
 ๑. นำงสุพิชญ์ชญำ    มีแก้ว   รอง สพป.ยโสธร เขต ๒   ประธำนกรรมกำร 

 ๒. นำงสำวจังกร      จตุเทน  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูฯ กรรมกำร 
 ๓. นำงสำวชฎำพร    บุญบรรลุ พนักงำนพิมพ์ดีด   กรรมกำร 
๒.๕ กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 
 ๑. นำงสุพิชญ์ชญำ   มีแก้ว   รอง สพป.ยโสธร เขต ๒   ประธำนกรรมกำร 

 ๒. นำงยุภำพรรณ    ศรีบุระ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กรรมกำร 
 ๓. นำงสำวดำรำ อิฐทอง  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 ๔. นำยปิยะ  ส่งเสริมสกุล นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร กรรมกำร 
 

                                                                                               /๕. นำงสำววรำภรณ์  …… 
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 ๕. นำงสำววรำภรณ์  สวัสดิ์นำที นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร กรรมกำร  
      ๖. นำงสมจิตร        แสงชำติ  นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร กรรมกำร  
 ๗. นำงสำวสุนิสำ     สนิท  นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร กรรมกำร 
 ๘. นำงสำวสลักจิต วิเชียรศรี เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กรรมกำร 
 ๙. นำงสำวประเสริฐศรี  บุญหล้ำ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กรรมกำร 
๒.๖ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 
 ๑. ว่ำที่ ร.อ.อมรรัตน์  ศรีขันธ์  รอง สพป.ยโสธร เขต ๒   ประธำนกรรมกำร 

 ๒. นำยผดุงสิทธิ์       ลำวรรณ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมทำงกำรจดักำรศึกษำฯ กรรมกำร 
 ๓. นำยชัชชล   แก่นบุบผำ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร   กรรมกำร 
 ๔. นำยปุนภพ   ศรีบุระ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร   กรรมกำร 
๒.๗ หน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 
 ๑. นำงอนุชิตำ     ภำระเวช         ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน ประธำนกรรมกำร 
๒.๘ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประกอบด้วย 
 ๑. นำยจีระศักดิ์      ภำระเวช รอง สพป.ยโสธร เขต ๒      ประธำนกรรมกำร 

 ๒. นำงสำววันเพ็ญ อ่อนแก้ว ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร 
 ๓. นำยบรรชำ เพชรโพธิ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวนิภำพร ท ำดี  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 ๕. นำงสำวสุวนิตย ์ สมสืบ  นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 ๖. นำงแก้ว  ฉัตรจอหอ นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร    กรรมกำร 
 ๗. นำยเฉลิมพล ดวงมุลตรี เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญงำน    กรรมกำร 
 ๘. นำยวีระพล โสมณวัตร พนักงำนพัสดุ ส.๔     กรรมกำร 
 ๙.นำงสำวศิรินันท์    มูละศรีวะ ลูกจ้ำงชั่วครำว      กรรมกำร 
๒.๙ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
 ๑. ว่ำที่ ร.อ.อมรรัตน์  ศรีขันธ์  รอง สพป.ยโสธร เขต ๒   ประธำนกรรมกำร 

 ๒. นำงนิตยำ   จำรุมำศ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำ กรรมกำร 
 ๓. นำงสำวสุอังวศรี    ทองทิพย์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 ๔. นำยกฤษณะศักดิ์   พวงจันทร์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 ๕. นำยสัญญำ          กุลเกลีย้ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 ๖. นำงชัชฎำภรณ์    บุญทวี  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน กรรมกำร 

 ๗. นำงสำวพรลภัส   เมฆไชยภักดิ์ นักจิตวิทยำโรงเรียนฯ    กรรมกำร 
๒.๑๐ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 
 ๑. นำงสุพิชญ์ชญำ   มีแก้ว   รอง สพป.ยโสธร เขต ๒   ประธำนกรรมกำร 

 ๒. นำงสมจิตต์ รวมแก้ว  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมฯ กรรมกำร 
 ๓. นำงรัชฎำภรณ ์ สำมำรถ  ศึกษำนิเทศกช์ ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวจริยำ กรุณำ  ศึกษำนิเทศกช์ ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 ๕. นำงชิดชนก ศรีสุข  ศึกษำนิเทศกช์ ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

 ๖. นำงสำวบุษกร ศรีชนะ  ศึกษำนิเทศกช์ ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 ๗. นำงสำวสุจิรำภรณ์  เงำศร ี ศึกษำนิเทศกช์ ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 

                                                                                               /๘. นำงสำวเพ็ญประภำ…… 
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 ๘. นำงสำวเพ็ญประภำ  มีเพียร ศึกษำนิเทศกช์ ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 ๙. นำยภูริช  รอดวินิจ  ศึกษำนิเทศกช์ ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 ๑๐. นำงกัญจนพร กำรัตน์  ศึกษำนิเทศกช์ ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
 ๑๑. นำยปิยะรัฐ ศรีวะสุทธิ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 ๑๒. นำยวลงกรณ์   วงษ์จันทร์ ลูกจ้ำงชั่วครำว   กรรมกำร 

๓. คณะกรรมการดูแล ระบบเว็ปไซต์ มีหน้ำที่ เปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (OIT) ด ำเนินตำมแบบ(OIT) โดยกำรระบุ
ลิ้งค์ของหน่วยงำนที่หน่วยงำนเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงำน ประกอบด้วย 

 ๑. นำงสุพิชญ์ชญำ   มีแก้ว     รอง สพป.ยโสธร เขต ๒    ประธำนกรรมกำร 

            ๒. นำงสำวจริยำ     กรุณำ     ศึกษำนิเทศกช์ ำนำญกำรพิเศษ    รองประธำนกรรมกำร 

    ๓. นำยผดุงสิทธิ์     ลำวรรณ     ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ  กรรมกำร 
    ๔. นำงสำวสุจิรำภรณ์  เงำศรี     ศึกษำนิเทศกช์ ำนำญกำรพิเศษ                 กรรมกำร 
    5. นำงสำวเพ็ญประภำ มีเพียร     ศึกษำนิเทศกช์ ำนำญกำรพิเศษ                 กรรมกำร 

              ๖. นำงสำวบุษกร    ศรีชนะ     ศึกษำนิเทศกช์ ำนำญกำรพิเศษ                   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
4. คณะกรรมการด าเนินการสรุป รวบรวม และรายงานผล มีหน้ำที ่จัดท ำรำยงำนและสรุปผลกำรด ำเนินกำร
จัดท ำโครงกำรและก ำกับดูแล ให้มีกำรด ำเนินกำรทจัดท ำโครงกำร ประกอบด้วย 

 ๑. นำงสุพิชญ์ชญำ   มีแก้ว     รอง สพป.ยโสธร เขต ๒    ประธำนกรรมกำร 

            ๒. นำงสมจิตต์       รวมแก้ว       ผอ.กลุ่มนเิทศติดตำมและประเมินผลฯ              รองประธำนกรรมกำร 

    ๓. นำงสำวสุจิรำภรณ์  เงำศรี     ศึกษำนิเทศกช์ ำนำญกำรพิเศษ                 กรรมกำร 
    4. นำงสำวเพ็ญประภำ มีเพียร     ศึกษำนิเทศกช์ ำนำญกำรพิเศษ                 กรรมกำร 

              5. นำงสำวบุษกร    ศรีชนะ     ศึกษำนิเทศกช์ ำนำญกำรพิเศษ                   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    6. นำงสำวจริยำ     กรุณำ     ศึกษำนิเทศกช์ ำนำญกำรพิเศษ                                     
 
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งดังกล่ำวได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมวิริยะ  อุตสำหะ  ให้เต็มก ำลัง

ควำมรู้ควำมสำมำรถเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำร และตำมเป้ำหมำยตัวชี้วัดและแนวทำงด ำเนินงำน
ที่ก ำหนดไว้  หำกมีปัญหำหรือมีอุปสรรคให้รีบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรทรำบทันทีเพ่ือจะได้แก้ไข
ต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่ ๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
 

   สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 
 
 

กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 



แนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ที่  34 / 2564  ลงวันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
 (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 

ตัวช้ีวัด/ข้อ ประเด็นการตรวจ ผู้ก ากับ ติดตาม ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน 

O1 โครงสร้างหน่วยงาน 
นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว กลุ่มอ านวยการ O2 ข้อมูลผู้บริหาร 

O3 อ านาจ 
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน นายจีระศักดิ์  ภาระเวช กลุ่มนโยบายและแผน 
O5 ข้อมูลการติดต่อ นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว กลุ่มอ านวยการ 
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ข่าวประชาสัมพันธ์/การปฏิสัมพันธ์ 
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว กลุ่มอ านวยการ 
O8 Q&A 

ว่าที่ ร.อ.อมรรัตน์  ศรีขันธ์ 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล/ 

กลุ่มอ านวยการ O9 Social Network 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 
แผนการด าเนนิงาน 

O10 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
นายจีระศักดิ์  ภาระเวช 

กลุ่มนโยบายและแผน/ 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

O11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานรายไตรมาส 
O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 



ตัวช้ีวัด/ข้อ ประเด็นการตรวจ ผู้ก ากับ ติดตาม ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ว่าที่ ร.อ.อมรรัตน์  ศรีขันธ์ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 

นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว กลุ่มอ านวยการ O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
O16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 
O17 E-Service 

ว่าที่ ร.อ.อมรรัตน์  ศรีขันธ์ 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล/ 

กลุ่มอ านวยการ 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
นายจีระศักดิ์  ภาระเวช 

กลุ่มนโยบายและแผน/ 
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์/ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
O19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

นายจีระศักดิ์  ภาระเวช กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ 
O26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 



ตัวช้ีวัด/ข้อ ประเด็นการตรวจ ผู้ก ากับ ติดตาม ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5  การส่งเสริมความโปร่งใส 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว 

กลุ่มกฎหมายและคด/ี 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต กลุ่มกฎหมายและคด/ี 
กลุ่มส่งเสริมทางไกล 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจ าปี กลุ่มกฎหมายและคด/ี 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 

ว่าที่ ร.อ.อมรรัตน์  ศรีขันธ์ 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล/ 

กลุ่มอ านวยการ 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10 การป้องกันการทุจริต 
ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการป้องกันการทุจริต 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

O34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 
นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 
นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว กลุ่มอ านวยการ 

O37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
 
 

   



    
ตัวช้ีวัด/ข้อ ประเด็นการตรวจ ผู้ก ากับ ติดตาม ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มอ านวยการ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี 

นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ O40 รายงานการก ากับติดตามการด าเนินการทุจริตรายไตรมาส 
O41 รายงานผลการด าเนินการป้องกันการทุจริตประจ าปี 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 

นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 

 



ปฏิทินการด าเนินงานการตอบแบบวัด OIT 

กรอบระยะเวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
 พ.ค.64 ประชุมรับฟังการชี้แจงจากส านักงาน สพฐ. สพป.ยส.2 
 ก.พ. 64 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินITA Online (ครั้งที่ 1) 

1. ศึกษาเกณฑ์การประเมินปีงบประมาณ 2564  
2. ก าหนดเจ้าภาพตามตัวชี้วัด 

กลุ่มงานอ านวยการ/ 
กลุ่มงานนิเทศ 

22 มิ.ย. 64 ประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางการประเมิน ITA Online  
(ครั้งที่ 2) 

กลุ่มงานอ านวยการ/ 
กลุ่มงานนิเทศฯ 

12 ก.ค. 64 ประชุม ก ากับ ติดตาม OIT จากเจ้าภาพตามตัวชี้วัด กลุ่มงานนิเทศฯ 
15 ก.ค. 64 กลุ่มงานเจ้าภาพส่งข้อมูลผลการด าเนินงานตามแบบตรวจ

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT) ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

กลุ่มงานเจ้าภาพ 

16 - 28 ก.ค. 64 ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (Admin หน่วยงาน) น าข้อมูล
ตามแบบ ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบ OIT)  
เข้าระบบ 

กลุ่มงาน ICT 

1 -5  ส.ค. 64 สพฐ.ตรวจและให้คะแนนแบบ OIT สพฐ. 
ส.ค. 64 ประกาศผลและเผยแพร่ผลการประเมิน ITA ประจ าปี

งบประมาณ 2564 ในภาพรวมของหน่วยงาน 
สพฐ. 

 



      สรุปตัวชี้วัด OIT 

หมายเหตุ ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล   ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย  33 ข้อมูล 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย  10 ข้อมูล 

 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย ประเด็นพิจารณา OIT กลุ่มรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การ
เปิดเผยข้อมูล 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐาน O1 - O6 อ านวยการ/แผน/บุคคล 
ข่าวประชาสัมพันธ์/การปฏิสัมพันธ์ O7 – O9 อ านวยการ/DLTV 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.2  
การบริหารงาน 

แผนการด าเนนิงาน O10-O12 แผน/ตสน. 
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ O13-O17 พัฒนาครู/อ านวยการ/DLTV 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.3  
การบริหารเงินงบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี O18-O20 การเงิน/แผน/ตสน. 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ O21-O24 การเงิน 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.4  การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

- O25-O28 
พัฒนาครู/บุคคล 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 9.5   
การส่งเสริมความโปร่งใส 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O29-O31 บุคคล/กฎหมาย 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O32-O33 DLTV/อ านวยการ/นิเทศ 

ตัวช้ีวัดที่ 10 
การป้องกัน 
การทุจริต 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.1 
 การด าเนินการป้องกัน 

การทุจริต 

เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร O34-O35 ส่งเสริม/นิเทศ 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต O36-O37 อ านวยการ 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร O38 บุคคล/อ านวยการ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O39-O41 นิเทศ 

ตัวช้ีวัดย่อยที่ 10.2  
มาตรการภายในเพื่อป้องกัน 

การทุจริต 

- O42-O43 
นิเทศ 


